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De honger is in opmars…

Vandaag zijn 925 miljoen mensen in de we-
reld ondervoed : 1 persoon op 7 heeft on-
voldoende voedsel om een gezond en actief
leven te leiden. Honger en ondervoeding
vormen op wereldschaal de grootste be-
dreiging voor de gezondheid van de mens
– hun impact is groter dan die van AIDS,
malaria en tuberculose samen.

Bij de oorzaken van honger telt men de na-
tuurrampen, conflicten, armoede, ontoerei-
kende landbouwinfrastructuren en het te-
veel ontginnen van de natuurlijke rijkdom-
men. Meer recent hebben de financiële en
economische crisis nog meer mensen tot
honger veroordeeld.
Naast de evidente honger die men fysiek
aanvoelt, bestaat er een verscholen honger,
die van het tekort aan microvoedingsstof-
fen, die de mensen meer vatbaar maakt
voor ziektes, die de fysieke en mentale ont-
wikkeling destabiliseert, de productiviteit
van de handenarbeid vermindert en de risi-
co’s op een vroegtijdig overlijden verhoogt.

Honger weegt niet enkel op het individu. Hij
is een economische belemmering voor de
ontwikkeling in de wereld. Economisten
ramen dat elk kind, van wie de fysieke en
mentale ontwikkeling vertraagd wordt door
ondervoeding, 5 tot 10% minder inkomsten
zal hebben tijdens zijn leven. De eerste van
de Millenniumdoelstellingen voor de Ont-
wikkeling die de VN hebben gesteld voor de
21ste eeuw, is het aantal hongerlijdende
mensen met de helft verminderen. Terwijl er
veel vooruitgang werd geboekt in de ja-
ren ‘80 en de eerste helft van de jaren ‘90,
neemt de honger sinds een tiental jaren
weer toe. Het aantal mensen dat honger
lijdt is in de jaren 1995-97 en 2004-06 toe-
genomen in alle regio’s ter wereld, met uit-
zondering van Latijns-Amerika en de Caraï-
ben. Maar zelfs in deze regio, is de vooruit-
gang gekeerd ten gevolge van de prijsstij-
gingen van voedsel en de vertraagde eco-
nomie op wereldvlak.

Er is vandaag nochtans voldoende voeding
beschikbaar in de wereld opdat iedereen
fatsoenlijk zou kunnen eten en een gezond
en productief leven leiden.
Ondanks de indruk die de media soms
geven, bevinden zich minder dan 8% van

de slachtoffers van honger in een noodtoe-
stand. Weinig mensen beseffen dat bijna
een miljard mensen in de wereld honger
hebben en in stilte lijden zonder de voorpa-
gina’s te halen – dat zijn meer mensen dan
de populatie van de Verenigde Staten, Japan
en de Europese Unie samen. Ze zijn van alle
leeftijden. Baby’s die niet kunnen worden
gezoogd door hun moeders tot bejaarden
zonder familie om voor hen te zorgen. Het
zijn de werkloze bewoners van de sloppen-
wijken, de landbouwers zonder land die het
land van anderen bewerken, alsook de
weeskinderen ten gevolge van AIDS of an-
dere ziektes, die specifieke voeding nodig
hebben om te overleven. Bovenal zijn het de
kinderen en de vrouwen die het meest
kwetsbaar zijn voor honger.

Beste lezers en lezeressen,
Het einde van het jaar nadert weer. Alles
bruist rondom ons. De straten zijn verlicht
en in de reclameblaadjes die we in onze
brievenbus vinden, zijn Halloween en Sint-
Niklaas van het toneel verdreven, net zoals
zij het « terug naar school » van het bord
hadden geveegd. De lichtspots zijn massaal
gericht op de uitstalramen waar een met
geschenken overladen kerstman zijn eigen
goede woord verkondigt. Momenteel is het
leven gericht op kopen.
Hoe feller de spots, hoe somberder de scha-
duwen die zich met zorg verbergen en het
feit goed verzwijgen dat miljoenen mensen
buitengesloten worden van het feest, hun
hele leve lang.
Dit geldt ook voor de miljoenen straatkin-
deren en straatfamilies in de grote steden
van het Zuiden.
Onze partners ontfermen zich over deze kin-
deren, geven hen onderdak, voedsel en on-
derwijs, en leren hen een beroep aan. Zo
geven zij hen hun waardigheid terug.
Laat ons zonder dralen samenspannen en
onze moedige partners in de Filippijnen,
India, Vietnam, Brazilië, Congo en Oe-
ganda… de middelen geven om hun moei-
lijke gevecht verder te zetten. Beste partners
in deze strijd, wij danken U voor Uw kost-
bare steun tijdens het ganse jaar en wensen
u een prettig kerstfeest toe. �

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Rijst is de witte overlevingsdraad
doorheen de Filippijnse Virlanie –
familie.
• Wat dacht je van rijstmelk in de

papfles en zoete rijstpap voor de
kleuters in Mother & Child ?

• En, is het voorschotelen van een
portie rijst niet de sleutel om hon-
gerige straatkids naar een thuis te
lokken in het Drop-in center ?

• Waarom bedelt die stokoude, be-
vende hand in de Old people
shelter ?

Rijst is de enige constante dagelijkse
begeleider in Virlanie maar ook, ver-
trouwt Dominique ons toe : “De
zwaarste kost per kind per jaar en een

nachtmerrie hoe wij dat bedrag
steeds opnieuw moeten verzamelen.”
Om in de 12 Virlanie huizen enkel
met rijst de buikjes te vullen :
19.700 € per jaar !
Dit is een oproep om een bord rijst
aan te bieden. Virlanie heeft ons
nodig.
Voor 30 € staat rijst op tafel in één
huis één week lang.

Honger stillen is de wens van iede-
reen. Eten doen we allemaal elke
dag opnieuw.
Daarom is ook een permanente op-
dracht hier bijzonder doeltreffend
als duit in de rijstzak !

Graag vermelden : “Rijst op tafel”.
En wat krijgen wij terug ? Een brede
Filippijnse glimlach ! �

Brigitte Barroo

VRT Afrikakenner Peter Verlinden
ging in Congo op zoek naar de
echte reden waarom het honger-
probleem in Afrika blijft aanslepen.

Er is honger in Congo maar niet in
die mate die de Wereld Honger
Index (WHI) aangeeft. Die stelt dat
er dagelijks 1.500 Congolezen ster-
ven van de honger, dat is 1 per mi-
nuut.

De hongersnood situeert zich vooral
in de steden terwijl op het platte-
land mensen vooral te eenzijdig
eten. De kern van het probleem zit
hem volgens Verlinden dan ook in
de overgang naar massaproductie
en een gebrek aan infrastructuur.

Enkele cijfers
“In de koloniale tijd haalden de Bel-
gische boeren op verschillende
plaatsen 3 oogsten per jaar. Nu zijn
2 oogsten per jaar op talrijke plaat-
sen in Congo niet ongewoon.

Tegelijk staat Congo helemaal bo-
venaan de recent gepubliceerde
Wereld Honger Index. Meer dan
80% van de Congolese stadsbewo-

ners kan zich maar 1 maaltijd per
dag veroorloven.

Aan de beschikbare oppervlakte
aan landbouwgrond ligt het alvast
niet. Op dit moment wordt maar
één achtste van het beschikbare

landbouwareaal van Congo be-
werkt.

Volgens Verlinden is het geweld
sinds 1996 in Congo niet de oor-
zaak van het probleem. Ook voor
deze periode, had het land al met
hongersnoden af te rekenen.

De honger is bovendien niet overal
even genadeloos. De ondervoeding

is vooral een pro-
bleem van de Con-
golese steden. In de
dorpen en kleinere
steden gaat het
meer om een on-
evenwichtige en te
eenzijdige voeding.
Verlinden maakt ook
een kanttekening bij
de WHI die volgens
hem mogelijk met
de informele land-
bouwproductie geen
rekening houdt.
Daarnaast berekent
de WHI wellicht de
koopkracht niet cor-
rect, omdat de infor-
mele geldcircuits niet
in kaart gebracht
worden.

Waar loopt het
dan mis ?
Voor de overlevings-
landbouw, het veldje

bij de hut of het lemen huisje, zelfs
de veldjes naast de wegen in de
binnenstad van Kinshasa, heeft de
Congolees de overheid niet nodig.
Maar net om de overschakeling te
maken naar massaproductie wel.
De boer moet meer kunnen produ-

Moet er geen rijst zijn ???

De echte reden waarom Congo honger heeft…
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Kinderen Derde Wereld, Le Pont d’Entraide
pour la Chaîne de Solidarité en Art.starnet

hebben het genoegen u uit te nodigen om de straatkinderen van
Kinshasa te steunen, door deel te nemen aan het spektakel door :

=> Het koor Libota
=> Dansgroep B Queen
=> De Splachs

Op vrijdag 21 januari 2011 om 19u
Plaats : 45 Tivolistraat 1020 Laeken (grote binnenparking)
Openbaar vervoer : Metro 6 Bockstael of tram 94 halte « Outre Pont » of tram 4 halte Jules de Trooz of bus

57 halte Claessens of bus 88 halte Dieudonné/Lefèvre
Programma : 19u-20u: onthaal tentoonstelling en verkoop artisanaal werk van PECS als ook beeld-

houwwerken en schilderijen van Lulundakio Kapitao
Buffet van uitgelezen gevarieerde kazen
20u-22u: Optreden Koor Libota, Dansgroep B Queen en de Splachs

Deelnamekost : 20 € in voorverkoop voor de vertoning, kaasbuffet en één gratis drank.
Overschrijven op rekening van « Marie Gerniers » 035-5595382-75 met de vermelding « pecs 21 januari, x – per-
sonen », ter plaatse 25 €

Reserveren noodzakelijk voor 10 januari 2011 :

Mama Nsona : 0496 493 299 ou 02 476 02 83
Mimi Gerniers : 0473 782 746 ou 02 673 12 82

Per E-mail : mmgerniers@yahoo.fr

We heten u graag van harte welkom
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Onze oprechte gelukwensen aan
• de Heer en Mevrouw Frédéric
Quintin ter gelegenheid van hun hu-
welijk.
Gelukkig verjaardag aan
• Mevrouw Monique Delbeke en
Mijnheer Luc Deckers !

ceren dan wat hij zelf nodig heeft
om te overleven. Zo kan hij de op-
brengst van zijn oogst naar de
markt brengen en verkopen.
Met dit geld kan hij vervolgens zelf
extra’s kopen en komt de economie
op gang.

Maar hier laat de overheid steken
vallen. De honger is dan ook een
rechtstreeks gevolg van de chaos in
het staatsbestel. Het gebrek aan
machines om op grote schaal te
produceren, een kredietsysteem
voor boeren om meststoffen en
zaden voor te financieren of het ge-
brek aan wegen om het voedsel van
de dorpen naar de stad te krijgen.
Bron : www.deredactie.be

Beste vrienden,

Kinderen Derde Wereld heeft meer-
dere projecten en partnerschappen

in Kinshasa. Dankzij uw steun kon-
den wij de voorbije maanden onze
partner C.H.E.R.O (Centre d’Héber-
gement pour Enfants des Rues et
Orphelins) genoeg middelen ver-
schaffen om muskietennetten aan
te schaffen, enkele verbeterings-
werken uit te voeren en een ge-
vulde medicijnenkast te kopen.
Onze oprechte dank aan u allen!
De grootste uitdaging blijft echter
om de ongeveer 110 kinderen die
dagelijks gratis lessen volgen in het
centrum, een eenvoudige maaltijd
te kunnen geven – meestal is dat
“fufu”, een pasta van maniokmeel
met gekookt water die het honger-
gevoel vlug kan stillen, met enkele
bonen…

Het is niet alleen dikwijls de enige
maaltijd van de dag voor al deze
kinderen, ook is het een uitste-
kende stimulans om met regelmaat
naar de klasjes te komen. De reke-

ning is vlug gemaakt : 44 weken les
x 5 dagen = 220 dagen voedsel
voor 110 kinderen : 24.200 maaltij-
den. Aan een kostprijs van 1 dollar
– wat voor de hoofdstad Kinshasa
echt niet overdreven is gezien de
hoge prijzen van etenswaren, bete-
kent dat 24.200 USD of ongeveer
18.000 euro…
Mogen wij op u rekenen in deze
dagen van overvloedig consume-
ren ?
De hongerige kinderen van het
C.H.E.R.O zeggen u duizendmaal
dank !

Johanna Vandamme

Gelieve te vermelden op uw over-
schrijving : “Eten voor CHERO”


