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Ethiopië:
Nooit meer!
Helpt waar hulp het meest nodig is

Hoe kan Oost-Afrika
ontsnappen aan
de honger?

Nieuwsbrief voor donateurs | N°2 | september-december 2011

Duizenden mensen stierven zonder reden en ik vind dit schandalig.
Of zoals Dr. Jacques Diouf, directeur van de Food and Agricultural
Organisation, het verwoordde: “Het is onaanvaardbaar dat met de
financiële middelen, de technologie en expertise die we hebben,
12 miljoen mensen het risico lopen om te sterven.”
Zoals u in de nieuwsbrief kan lezen, hebben we samen met u noodhulp kunnen geven in de
Hoorn van Afrika. Hoewel we nog steeds druk bezig zijn met het verstrekken van noodhulp,
moeten we toch al over morgen nadenken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit nooit weer
gebeurt? Oplossingen bestaan en ik ben ervan overtuigd dat we deze, als we het samen doen,
kunnen uitvoeren.

bereiken tijdens de
te
l
vee
d
tten
tze
on
om
en
olp
geh
s
on
ft
hee
U
ank u!
D
a.
rik
Af
n
va
n
or
Ho
de
in
ie
ged
tra
ke
verschrikkelij

visie

inhoud

3

4-5
uitvoering
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de kinderen

Lees het verhaal van
Monji en Garmuyu
uit Ethiopië
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Waaom regelmatige steun zo
belangrijk is!
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Wereld Kinder
Fonds ondersteunt
de kliniek in
Zuid-Soedan

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.wereldkinderfonds.nl

Noodhulp in
Somalië:

i

n de afgelopen zes maanden
is Somalië op tragische wijze
getroffen door een droogte die het
leven heeft gekost aan duizenden
mensen en die miljoenen anderen
van hun huizen heeft verjaagd.
Begin juli is in twee gebieden de
staat van hongersnood uitgeroepen door de Verenigde Naties.
Dit bevestigt wederom de ernst
van de humanitaire crisis aldaar.
Sindsdien hebben nog vijf landen
deze status gekregen.
Ook daar is water zo schaars, dat
de oogsten mislukken wanneer er
geen regen valt. Maar lokaal geproduceerde granen zijn veel goedkoper dan ingevoerde voedingsmiddelen en arme huishoudens zijn
er afhankelijk van. Het gevolg is
dat de overgrote meerderheid van
de Somaliërs nu leeft van minder
dan één dollar per dag. Hiervan
kunnen ze zich niet voeden. Ze verlaten noodgedwongen hun huizen
om naar de grotere steden te trekken en worden ontheemden.
Zodra onze lokale partner ons op
de hoogte bracht van de tragische
crisis die zich
aan het ontvouwen is in
‘‘Ik ben zo
Somalië, wadankbaar
ren we dankvoor alle
zij de steun
zorgzame
van
onze
mensen ’’
genereuze
donateurs in

staat om een lading containers
met verrijkte rijst te sturen.
In een land als Somalië is het belangrijkste probleem dat je ervoor
moet zorgen dat de hulp daadwerkelijk de mensen bereikt waar het
voor bedoeld is. Gelukkig is onze
lokale partner al 6 jaar actief in dit
land en wist hij ervoor te zorgen
dat onze container de grenzen
over kon. Uiteindelijk werd de
verrijkte rijst verdeeld in een
kamp met ontheemde mensen
in Hargeisa. Duizenden gezinnen
profiteerden hiervan. Een van
die gezinnen was dat van Halimo
Jaam, hier afgebeeld op de foto.

Ze is 36 jaar en moeder van zes
kinderen. Ze kon haar vreugde niet
verbergen toen ze haar pak verrijkte
rijst ontving. Zij en haar gezin ontvluchtten hun huis. Haar man is
invalide doordat hij op een explosief
stapte. Het kostte hem bijna zijn leven. «Ik ben dankbaar dat sommige
zorgzame mensen nog steeds een
hart zonder beperkingen hebben. Ik
weet dat God u zal belonen voor uw
hulp aan ons.’

Ik zou het Fonds graag met
een machtiging steunen,
maar de afschrijfdata op
het formulier zijn de 1e
en de 15e. Om praktische
redenen is dat voor mij niet
handig. Kan dat anders?
Mevrouw W. Doesburg,
Amsterdam

Hartelijk dank voor uw
gulle gedachte! Helaas,
nee, er is geen flexibiliteit
op de incasso data. We
hebben de afspraak met
onze bank om op 2 data
de afschrijvingen te doen.
Als we hiervan afwijken,
wordt controle erg
moeilijk. We begrijpen
volledig dat het gebrek
aan flexibiliteit voor
sommige donateurs een
probleem kan zijn, maar
dit is echt de meest
effectieve manier om de
administratiekosten zo
laag mogelijk te houden
zodat we meer kinderen
kunnen helpen.
Yvette Hogetoorn

lezers’brief

Terwijl de zomer regenachtig en koud was in Noord-Europa, was het
heet in Afrika. Zo heet zelfs, dat meer dan tienduizend mensen het
niet hebben overleefd. Uiteraard niet direct als gevolg van de hitte,
maar door het gebrek aan voedsel en water. Op dit moment lopen
12 miljoen mensen nog steeds gevaar in Somalië, Kenia, Ethiopië
en Djibouti.

Yvette Hogetoorn, office
manager, beantwoordt
regelmatig vragen van onze
donateurs over ons werk en
onze fondsenwerving.
Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact met haar
opnemen op 023 557 4766,
door te mailen naar
info@wereldkinderfonds.nl
of door te schrijven naar
Stichting Wereld Kinder Fonds,
Wegalaan 2, 2132 JC Hoofddorp.

lezers’brief

Beste vriend,

lezers’brief

Joseph Lam

Uw vragen
beantwoord

lezers’brief

uw gift ons werk

lezers’brief

van de schrijver,
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Ethiopië: Nooit meer!
Hoe kan Ethiopië ontsnappen
aan de terugkerende honger?
Ethiopië

Hoofdstad: Addis Ababa
Inwoners aantal: 84.975.600
Levensverwachting: 56
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Kindersterfte:
104/1000 kinderen
Slechts 22% heeft toegang
tot veilig water
Gemiddeld aantal
schooljaren: 1.5 jaar
Ontwikkelingsindex: 0.328
157 (van 177 landen)
Ethiopië is 1 van de meest
arme landen in de wereld
*Bron: United Nations Development
Programme and World Health
Organisation

De oogst mislukt overal.

I

n de afgelopen zes maanden
schreef Ethiopië, en in het bijzonder het zuidelijke deel van
het land, een van de donkerste bladzijden van haar geschiedenis. Denk
aan de jaren tachtig: de wereld werd
geconfronteerd met schokkende
beelden van kinderen die stierven
van de honger.
Nu, bijna dertig jaar later, zien we
dezelfde verschrikkelijke beelden
weer. Wij, als Wereld Kinder Fonds,
zien het als onze belangrijkste
doelstelling om dit land te helpen,
vandaag en morgen, zodat dit nooit
meer kan gebeuren.
Ethiopië staat nu voor twee grote
uitdagingen om de plaag van ondervoeding voorgoed af te weren. Allereerst is daar de klimaatverandering.
Ethiopië, en deze regio van de
Hoorn van Africa, is van nature
droog en dor. Het land wordt
slechts geïrrigeerd gedurende het
regenseizoen dat loopt van april tot
augustus. In de afgelopen 10 jaar
is de hoeveelheid regen dat valt
steeds minder geworden, waardoor
het grondwaterniveau steeds lager
wordt. Dit is deels te wijten aan
El Niño, een warme luchtstroom
afkomstig van de Indische Oceaan.
Hoe warmer de oceaan, hoe minder
verdamping er volgt, wat op zijn
beurt minder regen tot gevolg heeft.
Hoewel er speciale zaden bestaan
die bestand zijn tegen droogte,

ontbreekt een geschikte infrastructuur. Bovendien is het een groot
probleem om water beschikbaar te
maken voor de mens en het vee

gemiddeld brengt
men maar 1,5 jaar
door op school in hun hele leven!
waar veel bevolkingsgroepen van
afhankelijk zijn.
De tweede uitdaging is het onderwijs, waar het Wereld Kinder Fonds
zich voornamelijk op richt.
Kijk eens naar het verbijsterende
cijfer links van dit artikel: in Ethiopië brengt men gemiddeld maar 1,5
jaar door op school - in hun hele
leven! Zonder onderwijs kan een
land zich simpelweg niet ontwikkelen. De economie van Ethiopië
steunt voor 80% op landbouw… als
er iets mis gaat op dit gebied, dan
stort de hele economie in en begint
de ondervoeding.
Toch zijn we ervan overtuigd dat
er een oplossing is om zowel hongerige kinderen te voeden en tegelijkertijd de plaag van de honger
te stoppen: stuur de kinderen naar
school, waar ze gratis onderwijs
krijgen, gratis uniformen en een
dagelijkse maaltijd. Door dit te
doen, ontsnappen ze niet alleen aan
de honger, maar bieden we hen ook

een kans op een betere toekomst.
Zo wordt de vicieuze cirkel van
armoede doorbroken. Eenvoudig
ja, maar effectief!

vaak is onze enige beperking onze financiële draagkracht. Hoe meer donaties we
krijgen, hoe meer kinderen we naar
school kunnen sturen.’’

Doug Kendrick is programmadirecteur van het Wereld Kinder Fonds.
Hij legt uit hoe deze eenvoudige
maatregel daadwerkelijk effectief is:
‘‘Door dagelijks een volledige maaltijd
op school te geven, voorkomen we niet
alleen ondervoeding, maar neemt ook
het schoolbezoek toe. Daardoor kunnen
kinderen later een vak leren en zo een
baan vinden die hen en hun families
in de toekomst zullen voeden! Zoals zo

Scholen in Ethiopië staan op het
punt om weer te beginnen en onze
lokale medewerkers hebben ons
laten weten dat het aantal registraties op scholen dit jaar wederom
is gedaald. Dit is een direct gevolg
van de ondervoeding en het gebrek
aan geld. Wilt u alstublieft een kind
helpen om naar school te gaan met
een volle maag, net als zo veel andere kinderen in de wereld?

« Mijn naam is Dassash Sabure Sefi.
Ik ben geboren in 1998 in Wolaita Sodo,
in een klein dorpje genaamd Gutya. Ik
was klein toen mijn ouders zijn
gescheiden. Mijn moeder en ik zijn bij
mijn groot-vader gaan wonen. Hij was
zelf erg arm.
Hij verkocht volgroeide bomen en af en toe een stukje grond dat hij
bezat. We moesten wel naar een grotere stad, zodat mijn moeder
een baan kon vinden. Ze kon alleen een baan als dienstmeisje
vinden, heel ver weg. Nu woon ik met mijn tante en mijn 5 neven
en nichten. We zijn erg arm, maar mijn tante is genereus genoeg
om me te registreren op school en nu krijg ik gratis onderwijs, een
gratis schooluniform, gratis medicijnen en een gratis maaltijd op
school. Dit is een grote opluchting voor mijn tante en mijn moeder.
Ik dank u met heel mijn hart hiervoor. Ik beloof dat ik altijd hard zal
werken om een goede baan te krijgen als ik volwassen ben, en niet
afhankelijk te worden van wie dan ook. »

Dassash Sabure Sefi, 13 jaar, Addis Abeba (Ethiopië)

Ons Ethiopische
programma in één
oogopslag
Gratis onderwijs
> 920 kinderen krijgen gratis
onderwijs. We geven de kinderen
ook hun schooluniform, dit is
normaliter een grote kostenpost
voor deze arme gezinnen.
Gratis voedsel op school
> Elk kind dat deel uitmaakt van
ons schoolprogramma ontvangt elke
schooldag een voedzame en gezonde
warme maaltijd. Dit is een grote
opluchting voor hun families, die
niet langer hoeven te vrezen voor
ondervoeding van hun kinderen.
Gratis medische dienst
> In onze schoolkliniek behandelen
we niet alleen de kinderen die ziek
zijn, maar ook hun ouders zijn
welkom. Zo profiteert de hele familie van gratis medische diensten:
een echte zegen voor dit land waar
de sociale zekerheid niet bestaat.
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de kinderen

Monji en Garmuyu,
broer en zus uit Liberia

S

lechte tijden, Monji en
Garmuyu weten er, ondanks hun jonge leeftijd,
veel over. Toen ze slechts 8 en 5
jaar oud waren, verloren ze hun
moeder aan malaria.

Monji en Garmuyu, broer en zus uit
Liberia in goede en slechte tijden

Alsof hun situatie nog niet wreed
genoeg was, stierf hun vader een
jaar later aan wonden die hij had
opgelopen tijdens de Liberiaanse
burgeroorlog. Deze jonge weeskinderen hadden alleen hun oma
over om voor hen zorgen. Omdat
ze zelf ook zo weinig te eten had,
besloot deze zeer dappere dame
om haar kleinkinderen naar ons
voedingscentrum in Grand Bassa
te brengen. Hier kregen ze de
afgelopen zes maanden vijf warme
voedzame maaltijden per week.

6

Wereld Kinder Fonds steunt
kliniek in Zuid-Soedan.

O

p 9 juli jl. werd ZuidSoedan een onafhankelijk land, los van de
rest van het voormalige land dat
nu Noord-Soedan heet. Er staat
veel op de ‘To-Do lijst’ van dit
nieuwe land met name op het
gebied van
We
de wederopbouw
willen onze
van
de
capaciteit
infrastrucuitbreiden
tuur, want
van 500
veel werd
patiënten per
tijdens
week tot 125
de oorlog
per dag, want verwoest.
Om
dit
er is zo veel
jonge land
te doen!
te helpen,

met de beperkte middelen die
we hebben, hebben we besloten
om de kliniek te blijven ondersteunen. De kliniek fungeert als
landelijk doorverwijzingscentrum.
Meer dan 34% patiënten wonen
op meer dan een dag loopafstand
(30 km). De kliniek ontvangt momenteel ongeveer 500 patiënten
per week, voornamelijk voor infecties van de luchtwegen (pneumonie), diarree en worminfecties.
We zijn nu aan het bekijken of we
nog twee grote onderzoek- en behandelkamers kunnen realiseren
zodat we de dagelijkse capaciteit
kunnen verhogen tot 125 patiënten per dag!

In mei kreeg Monji een zware
aanval van malaria. Gelukkig was
ons medische team in staat om
haar leven te redden. Tegenwoordig, dankzij uw gulle steun en de
liefde en zorg van ons team, zijn
zowel Mojni en Garmuyu gezond
en gelukkig.
In de afgelopen maanden zijn we
in staat geweest om onze hulp
aan de kinderen uit dit land uit te
breiden. We hebben onder andere
2300 kinderen uit de Ivoorkust
kunnen helpen die naar Liberia
gevlucht zijn toen de onrusten
daar begonnen. Dit is te danken
aan al onze donateurs, die afgelopen april onze oproep om hulp
beantwoordden. Zij maakten zo
deze extra hulp mogelijk.
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Waarom is regelmatige steun zo
belangrijk voor noodsituaties?
Soms zijn de luchthavens of de wegen
geblokkeerd - je moet innovatief zijn
om ervoor te zorgen dat het materiaal
op de juiste plaats aankomt!

D

oug Kendrick is al 10
jaar Wereld Kinder
Fonds programmadirecteur. Hij legt uit waarom
het geld dat wordt verkregen
via machtigingen zo belangrijk
is voor een goed doel als Wereld
Kinder Fonds wanneer er zich
een noodsituatie voordoet.
Kunt u uitleggen waarom
structurele inkomsten via
machtigingen zo belangrijk zijn?

Wanneer we met een ramp worden
geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld
de aardbeving in Haïti in 2010 of,
meer recent, de droogte in de Hoorn
van Afrika, is het heel duidelijk:
hoe sneller we hulp kunnen sturen,
hoe meer levens we kunnen redden.
Laat me het proces verder toelichten.
Wanneer we een noodoproep uit het
veld ontvangen, nemen we allereerst
contact op met onze lokale partners
om te bespreken welke hulp ze nodig
hebben. Afhankelijk van de aard van
de ramp, kan dit variëren van medicijnen, tenten, voedsel, dekens, tot
survivalkits etc. Zodra de behoeften
zijn geïdentificeerd, bestuderen we
de beste manier om de materialen
te verzenden. Soms is het gevraagde
materiaal al ter plaatse of in een
buurland aanwezig. Soms ook niet.

Soms is het beter om geld te sturen,
maar we proberen dit te vermijden
om zo meer controle te houden op
het gebruik van onze gelden. Zodra
we weten wat de behoefte is en
de manier van helpen is bepaald,
bestellen we de materialen en organiseren we de zendingen. Dit proces
duurt meestal een week. Vanzelfsprekend moeten we een deel van
de materialen en verzending vooraf inkopen. Dit betekent dat onze
hele financiële capaciteit voor een
bepaalde periode hiervoor wordt gemobiliseerd, omdat we zeer beperkte
‘reservefondsen’ hebben. Maar als
we regelmatige giften ontvangen,
betekent dit dat we maandelijks
kunnen rekenen op een bepaald
bedrag aan inkomsten.
En in het geval van noodsituaties, is het dit geld dat we gebruiken
om een deel van de materialen
en verzending vooraf te betalen.
Tegelijkertijd sturen wij een noodoproep aan onze donateurs, en de giften die we daarna ontvangen worden
gebruikt om de rest van de rekeningen
te betalen.

Waarom zou u graag meer
regelmatige donaties ontvangen?
Daar zijn twee redenen voor. Ten
eerste, zoals ik al eerder heb uitgelegd,
hoe meer vaste donaties wij ontvangen, hoe meer geld we kunnen
mobiliseren voor onze eerste hulp

leveringen in noodsituaties. Zoals
u weet, telt in dit soort situaties
elke minuut. Ten tweede, en tevens
zeer te betreuren, wordt onze planeet meer en meer getroffen door
natuurrampen. Dit aantal is in de
afgelopen 10 jaar met 60% gestegen! Hoewel het onmogelijk
is om bij elke natuurramp in te
grijpen, proberen we zo vaak mogelijk
te helpen. Of dit kan is afhankelijk
van onze capaciteit en de capaciteit
van onze lokale partners. Sommige
van onze lokale partners zijn gewoon
niet uitgerust voor bepaald soort
noodgevallen. In dat geval besluiten
we niet te helpen.
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machtigingen
worden als
eerste ingezet bij
een ramp.

Is het terecht dat deze manier
van doneren sommige donateurs
angst inboezemt?
Absoluut niet! Het is eenvoudig te
doen en zeer veilig: je hoeft alleen
maar een formulier in te vullen
(zoals je vindt aan de achterkant van
de omslag) onder vermelding van uw
bankrekeningnummer en het bedrag
dat u elke maand wilt schenken.
Stuur dit naar ons toe en wij zullen
uw bank hierover informeren. De
donateur houdt altijd de controle.
Indien gewenst, kan de machtiging
op elk moment stopgezet of aangepast worden. Daar is slechts een telefoontje of een brief voor nodig.

Voor minder dan een
boterham kunt u een kind
helpen overleven.
Voor € 1,50 kun je hier in Nederland een brood kopen. Daar is € 1,50 per week genoeg om
ervoor te zorgen dat een kind kan overleven. Door ons te steunen via een machtiging,
zorgt u ervoor dat een kind geen zorgen over de dag van morgen heeft.
Het enige dat u hoeft te doen is dit formulier invullen met uw persoonlijke gegevens en het bedrag dat u per
keer wilt doneren. Vervolgens kunt u hem terugsturen in bijgevoegde retourenvelop.
Het kost slechts een minuutje van uw tijd, wij doen de rest!

✂

M

machtiging

€ 6 per maand helpt één kind te voeden

Ja ik steun het Wereld Kinder Fonds per maand met een bedrag van:
€ 6,00 (€ 1,50 per week)

Girorekening of Bankrekening:

Ander bedrag: €____,___

Met ingang van: ___________(maand)____________(jaar)*
* het kan zijn dat de eerste incasso 1 maand later plaatsvindt

Voorletters / Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum

■ man

■ vrouw

Handtekening

Telefoonnummer
Datum
STICHTING WERELD KINDER FONDS
Wegalaan 2, 2132 JC Hoofddorp Tel: 023 557 4766 - Fax: 023 557 6589
www.wereldkinderfonds.nl - info@wereldkinderfonds.nl - Bankrekening : 98.99.55.184 - K.v.K nr : 41216312

