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In Oost-Tigray, Ethiopië, is 
de gebrekkige toegang tot 
water een groot probleem. 

Droge periodes hebben altijd 
deel uitgemaakt van het leven 
maar nu zien de mensen met 
lede ogen hoe de klimaatver-
andering onder meer resul-
teert in kortere en verstoorde 
regenseizoenen. In het droog-
seizoen moeten mensen soms 
kilometers wandelen om een 
bodempje water vast te krijgen. 
Hun land brengt minder op, ze 
hebben nauwelijks genoeg te 
eten en te drinken, laat staan 
hun dieren. ‘Een familie die 
naast zijn huis water heeft, woont 
dichtbij het paradijs’, is een veel 
gehoorde lokale spreuk, die 
heel beeldend het belang van 
water illustreert.  

Caritas België is samen met 
Caritas Ethiopië al sinds 2003 
actief in de regio Tigray. Samen 
pakken we de grote heden-
daagse uitdagingen aan: we 
proberen het regenwater zo 
veel mogelijk op te vangen en 
te bewaren en het zo oordeel-
kundig mogelijk te gebruiken. 

En we maken mensen minder 
afhankelijk van water voor hun 
inkomsten door alternatieven 
met hen uit te werken. 

De afgelopen jaren hebben we 
meer dan een huzarenstukje 
verricht. De projecten die Ca-
ritas samen met de bevolking 
heeft gerealiseerd, hebben het 
leven van een groot aan-
tal mensen in positieve zin 
veranderd. We hebben wa-
terputten gegraven, kanalen 
aangelegd, dammen gebouwd 
en de erosie aangepakt. En 
voor werk gezorgd: onder 
meer bijenteelt met moderne 
bijenkasten die meer honing 
opleveren.

Lees hierover in dit magazine 
en overtuig uzelf: uw steun 
aan onze projecten brengt 
de mensen gegarandeerd ‘een 
beetje dichter bij het paradijs’. 
We blijven ons ook de komende 
jaren voor tweehonderd pro-
cent inzetten. 

E.H. Abraha Hagos, 
Caritas bisdom Adigrat
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Water, een beetje  
‘het paradijs’  
op aarde
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Oproep

In Ethiopië zorgen bijen 
niet alleen voor honing 
maar ze brengen ook 
brood op de plank. 
Voor de landloze Tesfu 
bijvoorbeeld. 

JOHANNA VANRAES

Maak kennis met Tesfu, een 31- 
jarige man uit  Tigray. Hij heeft 
geruime tijd zijn vader geholpen 
op het veld maar hun stuk land 
was te klein om voldoende eten 
te produceren voor zijn vrouw 
en kinderen. Veel alternatieven 
waren er niet. “Ik kon naar de 
stad trekken en daar werk zoeken 
of proberen in Saoedi-Arabië te 
geraken, maar dat zag ik niet zitten. 

Ik hou van mijn dorp, mijn familie 
en de mensen hier. Vier jaar geleden 
hoorde ik van een Caritasmede-
werker over een opleiding tot imker. 
Bijenteelt, daar weet ik wel wat van. 
De meeste mensen hier hebben wel 
enkele korven staan, mijn vader had 
die ook. Ik was dus toch wel be-
nieuwd om te horen hoe je met bijen 
voldoende geld kunt verdienen om je 
gezin te onderhouden. Ons was het 
tot nu toe niet gelukt” 

Traditionele bijenteelt
Bijenteelt is een aanvullende 
bron van inkomsten voor heel 
wat mensen in Tigray. De honing 
wordt geproduceerd in handge-
maakte korven van stro, leem en 
bamboe, die meestal in bomen 
gehangen worden. De traditionele 
technologie levert echter maar 
weinig honing op: 5 tot 8 kilo bij 
een traditionele korf, terwijl een 

Over bloemetjes 
en bijen

moderne bijenkast tot 20 kg kwa-
liteitshoning geeft.
Bijen hebben bovendien bloeiende 
bomen en vegetatie nodig om de 
nodige nectar te verzamelen. Ero-
sie, landtekort, droogte, grazend 
vee dat vrij rondloopt, maken dat 
die o zo noodzakelijke bloemen 
soms ontbreken waardoor de 
bijen onvoldoende productief zijn. 
Natuurlijke vijanden - virussen 
maar ook bv. mieren, eekhoorns, 
hagedissen - en pesticiden bren-
gen geregeld schade aan bij de 
bijenpopulatie.
De meeste mensen verbruiken 
hun eigen honing of verkopen die 
enkel zeer lokaal bij gebrek aan 
mogelijkheden. Ook dat betekent 
natuurlijk weinig inkomsten.
Kortom: heel wat uitdagingen die 
Caritas met de betrokken bijente-
lers en met lokale wetenschappers  
(o.a. het Mekelle Agricultural 
Research Centre) aanpakt. 

Nieuwe pistes
Ondertussen zijn we vier jaar 
verder. Hoewel hij het niet altijd 
makkelijk heeft, is Tesfu een 
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gelukkig man. “Ik heb een opleiding 
gekregen samen met andere jonge-
ren en ben nu lid van een coöperatie. 
Samenwerken betekent immers sa-
men sterk. We leren van elkaar en we 
helpen elkaar waar nodig. We zijn 
met z’n tienen en hebben bij de start 
elk een moderne bijenkast gekregen. 
Een deel van onze opbrengst wordt 
opnieuw geïnvesteerd in bijkomende 
nieuwe kasten en materieel. Samen 
oogsten we nu tussen de 60 en de 
97 kg honing die we in Mekelle 
(hoofdstad van de regio Tigray) gaan 
verkopen.  Soms hebben we tegen-

slag, verleden jaar bijvoorbeeld, zijn 
een aantal kasten vernield door ha-
gelstenen, maar samen met Caritas 
blijven we zoeken naar verbeteringen 
en oplossingen voor problemen.”
Het scheiden van de bijenzwer-
men bv. blijft moeilijk en daar 
krijgen ze nu een bijkomende op-
leiding voor. Tegen lastige mieren 
strooien de imkers as, de kasten 
worden overspannen met gaas-
draad tegen de eekhoorns. Om 
de inkomsten nog te vergroten 
maken ze met de was kaarsen die 
ze aan de kerken verkopen. Met 

andere woorden: deze mensen 
bruisen van energie.

Het totaalplaatje 
In Tigray pakken we met onze 
partner Caritas Ethiopië de 
droogte aan door het regenwater 
zo goed mogelijk te bewaren en 
zo efficiënt mogelijk te gebruiken. 
We bouwen waterputten, werpen 
dammen op, zetten efficiënte irri-
gatiesystemen in werking, bestrij-
den erosie. Dit alles is een condi-
tio sine qua non om meer voedsel 
te produceren, meer inkomsten te 
creëren en zo niet langer slachtof-
fer te zijn van die droogte. 
Bijen spelen een belangrijke rol 
bij de bevruchting van bomen en 
gewassen en hebben een positieve 
invloed op de oogst. Tegelijkertijd 
hebben die bijen ook bloeiende 
beplanting nodig om te overleven, 
wat een bijkomende motivatie 
is om aan erosiebestrijding te 
doen. Dit bijenproject kan niet los 
gezien worden van onze overige 
activiteiten in de regio maar voor 
de landloze Tesfu en zijn gezin, 
is het een uitweg uit de armoede, 
een hoopvolle toekomst voor zijn 
kinderen. n

Meer info 
www.caritasinternational.be 

Alle steun voor onze projecten  
in Ethiopië is welkom op

BE88 0000 0000 4141
Van harte dank

De witte honing van Tigray, een delicatesse
Honing is erg belangrijk in de Ethiopische cultuur. Het is het basisingredi-
ent in de nationale drank, tej,  een alcoholische drank die gemaakt wordt 
door honing en water te laten vergisten. 
Honing heeft een belangrijke sociale rol. Het staat voor “de goede dingen 
van het leven” en is een bijzonder geschenk. De witte honing van Tigray 
heeft de reputatie de beste honing van Ethiopië te zijn: wit romig en zeer 
zacht – het extreem droge klimaat zou voor hoge dosissen suiker in de 
bloemen zorgen, de grote variëteit aan zeldzame bloemen voor zijn unieke 
smaak.
Ook onze lokale Caritaspartners zijn er bijzonder trots op en geven gegaran-
deerd een flinke pot cadeau aan bezoekers.
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Dankzij de coöperatie van bijentelers heeft Tesfu een inkomen.s
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Interview

Wat is de algemene toestand in 
Ethiopië vandaag?
Aan de ene kant – op nationaal 
niveau – heb je een vrij positieve 
economische situatie waarbij het 
land groeicijfers kan tonen. Je ziet 
ook meer infrastructuurwerken 

“De situatie op  
het platteland  
blijft zeer fragiel”

en het land slaagt erin industrie 
aan te trekken. En tegelijkertijd, 
heb je op het plattenland zeer fra-
giele situaties. 8,5 miljoen mensen 
zijn structureel voedselonze-
ker. Wat betekent dat ze (deels) 
afhankelijk zijn van voedselpro-
gramma’s of projecten zoals ‘cash 
voor werk’ van ngo’s. Enkel zo 
overleven zij. 

Hoe ernstig is die situatie? 
Wel, stel dat er problemen zijn 
met het regenseizoen – dat de 
regen nog langer op zich laat 
wachten – dan verwachten we 
zelfs vanaf oktober nog grote-
re problemen. Dan zouden de 
ondervoedingscijfers bij kinderen 
en jonge moeders nog kunnen 
toenemen. Dat is zeer problema-
tisch. 
Ongeveer 10,5 miljoen inwoners 
hebben geen toegang tot proper 
water, wat gevolgen heeft voor de 
landbouw en de voedselproduc-
tie, maar ook voor de algemene 
hygiëne en gezondheid van de 
bevolking. Water is het cruciale 
probleem. 

Wat is de oorzaak van die voed-
selonzekerheid?
Er zijn meerdere oorzaken. De 
meest voor de hand liggende is 
droogte natuurlijk. Klimaatver-
andering ook. Omdat – hoewel 
regenseizoenen altijd onregelma-
tig zijn geweest in de Tigray regio 
– die onregelmatigheid toeneemt. 
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Mark Breusers is 
verantwoordelijk voor de 
voedselzekerheidsprojec- 
ten van Caritas 
International in Ethiopië. 
Een interview met onze 
expert.  

JULIE VANSTALLEN
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De droogteperiodes worden dus 
langer en de regen meer onvoor-
spelbaar. Crisissen volgen elkaar 
sneller op. 
Daarnaast is er een economische 
ongelijkheid die niet te onder-
schatten valt. De kloof tussen arm 
en rijk wordt groter in Ethiopië. 
De grondpolitiek van de Ethio-
pische regering speelt hier een 
nefaste rol in. Zo heeft de grote 
meerderheid van de kleinschalige 
boeren toegang tot maximum  
2 hectare grond. En tegelijk 
verleent de overheid uitgestrekte 
concessies van soms tienduizen-
den hectare of meer aan vaak 
buitenlandse grote investeerders. 
Dus de kleinschalige landbouw 
wordt in die zin structureel bena-
deeld. 

Wat doet Caritas om de lokale 
bevolking te helpen?
In de Tigray regio ondersteunt 
Caritas de gezinnen met allerhan-
de initiatieven die de toegang tot 
voedsel moeten verzekeren. Dat 
gaat gepaard met het beschermen 

van natuurlijke hulpbronnen, 
vooral bodems en water. We doen 
dat samen met de lokale gemeen-
schappen: zo bouwen we bijvoor-
beeld terrassen, gaan 
woestijnvorming 
tegen, zorgen voor 
betere debieten van 
waterbronnen. We 
graven of boren ook 
putten waardoor 
drinkbaar water 
verzekerd wordt. We 
leggen waterbevoor-
radingsplaatsen aan, 
installeren irrigatie-
systemen… 
De overheid neemt 
ook haar rol op en zorgt voor 
putten met elektrisch aangedre-
ven pompen. Wij – ngo’s – werken 
dan samen aan die projecten en 
zorgen dat het water uit die putten 
naar de gemeenschappen wordt 
doorgetrokken op een veilige en 
propere manier. 

Wat is de rol van de lokale bevol-
king in die projecten?
Gemeenschappen dragen bij met 
materialen die lokaal beschikbaar 
zijn, met hun arbeidskracht of 
kennis. In gebieden waar wei-
nig land beschikbaar is gezien 
de druk op de grond, vormt die 
kleinschalige irrigatie de beste 
manier om voedselzekerheid te 
garanderen. En met kleinschalige 
irrigatie bedoel ik het aanleggen 

van kanalen, het verdelen van het 
water over de velden vanuit put-
ten of bronnen. En die systemen 
worden dan heel goed beheerd 

door de gemeen-
schap: 50 tot 200 ge-
zinnen ongeveer. Na 
3 tot 5 jaar heb je heel 
mooie resultaten en 
de participatie van de 
bevolking is prachtig. 
Op die manier leggen 
we een sterke basis 
voor duurzaamheid, 
iets waar Caritas 
België al jaren toe 
bijdraagt. 

Welke problematiek treft jou het 
meest vandaag?
Ondanks die realisaties op gebied 
van kleinschalige landbouw, 
blijven de economische mogelijk-
heden voor de jeugd zeer beperkt. 
Waardoor veel jongeren vertrek-
ken en zich zo op zeer gevaarlijke 
paden begeven met soms desas-
treuse gevolgen voor zichzelf en 
de achterblijvende familieleden. 
Beperkte toegang tot grond en 
de, mede daardoor, uitzichtloze 
situatie voor jongeren, toont dat 
een structurele oplossing voor 
armoede en voedselzekerheid in 
Ethiopië uiteindelijk afhankelijk 
is van een herverdeling van de 
rijkdom. Niet enkel in Ethiopië, 
die herverdeling moet wereldwijd 
zijn. n

©
 Is

ab
el

 C
or

th
ie

r

Mark Breusers



8

Overzicht projecten

Duurzame aanpak van voed selschaarste en armoede 

Onze partner
Ethiopian Catholic Church – Social and 
Development Commission (ECC – SDCO), 
kortweg Caritas Ethiopië, de sociale ont-
wikkelingsorganisatie van de Kerk.

Caritas Ethiopië helpt gemarginaliseerde 
gemeenschappen en armen en streeft 
economische en sociale gelijkheid na door 
hun levensomstandigheden te verbeteren. 
Hoewel slechts een half miljoen van de 90 
miljoen Ethiopiërs katholiek is, bereiken 
haar activiteiten een veel grotere groep. Ze 
houdt immers geen rekening met religie, 
etniciteit en politieke overtuiging binnen 
haar projecten.

Project 

Duurzame verbetering van 
de voedselzekerheid (irriga-
tie, veeteelt, vorming).

Betere toegang tot drink-
water, sensibilisatie rond 
hygiëne. 

Meer voedselzekerheid 
via landbouw die rekening 
houdt met klimaatverande-
ring; diverse activiteiten om 
inkomsten te verwerven. 

District/Zone

Ganta-Afeshum 
en Gulomakda,  
zone Oost-Tigray 

Ganta-Afeshum 
en Gulomakda,  
zone Oost-Tigray 

Irob and Enderta,  
zone Oost- en 
Zuidoost- Tigray 

Budget in €

176.232

52.610

1.602.762

Financiering

Caritas International

Caritas International: €10.522,20
Leefmilieu Brussel-BIM/ 
Hydrobru

Caritas International: €320.552
DGD 

Doelgroep

20.000 families of 
90.000 mensen

3.250 families of 
14.625 mensen

3.734 families en
41.084 mensen

Periode

01 08 15 - 
31 07 17

01 02 16 -
31 12 17

01 01 17 -
31 12 21

Overzicht projecten Tigray regio 2016-2017  -  DANKZIJ UW STEUN

“Dankzij Caritas hebben we nu 
water voor ons vee en is het nu 
beter leven in ons dorp”

Shunke Shumulo, district Dugna Fango, 
Ethiopië
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Duurzame aanpak van voed selschaarste en armoede 

Overzicht projecten regio SNNPR 2016-2017  -  BEDANKT VOOR UW STEUN

Project 

Duurzame landbouw en ver-
hoogde voedselzekerheid 
dankzij de integratie van  
herstelmechanismen.

Ondersteuning van voedsel-
zekerheid voor families.  

Economische weerbaarheid 
en meer kansen inkomsten-
verwerving.

District/Zone

Damot Pulasa, 
Dugna Fango en 
Bolose Sore /  
Wolayita zone 

Cheha / Gurage 
Zone

Damot Pulasa, 
Dugna Fango, 
Bolose Sore en 
Kindo Koyisha /
Wolayita zone

Budget in €

3.300.000  

25.000

5.499.160

Financiering

Caritas International €76.660
EC SHARE en een consortium 
van implementerende partners

Caritas International

Caritas International €147.481
EU Emergency Trust Fund for 
Africa, consortium van imple-
menterende partners

Doelgroep

12.000 families of
72.000 mensen

797 families  of 
3.000 mensen

25.000 families of 
100.000 mensen

Periode

01 01 14 -
31 12 16

01 11 15 -
30 10 16

20 09 16-
19 01 20

Voedselschaarste
Dit jaar zullen naar schatting minstens 
5,6 miljoen mensen voedselhulp nodig 
hebben,  ongeveer 2,7 miljoen kinderen, 
zwangere vrouwen en jonge moeders 
moeten aanvullende voeding krijgen, 
vooral in Somali, Oromia, het zuiden van 
SNNPR en Tigray.  De schaarse regen in 
2016-2017 resulteert in een magere land-
bouwopbrengst en veesterfte. 
Het Caritasnetwerk investeert meer dan 
25 miljoen euro in 17 hulpprojecten en 
helpt hiermee 1,4 miljoen mensen. Dankzij 
de inspanningen van overheid en huma-
nitaire organisaties als Caritas kan erger 
voorkomen worden maar doorgedreven 
inspanningen blijven nodig! Caritas Inter-
national werkt verder aan meer voedsel-
zekerheid, onze water en landbouwpro-
jecten hebben hun nut bewezen. Waar 
nodig financieren we tijdelijk de aankoop 
van voedsel om in dringende noden te 
voorzien. 
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Fotoboek

In België regent het vaak 
pijpenstelen, emmers 
(il pleut des seaux) 
of touwen (es regnet 
Bindfäden). In Ethiopië 
regent het bijna niet. Elke 
druppel is letterlijk een 
geschenk uit de hemel. 
Daarom bedachten de 
Caritasmedewerkers ter 
plaatse nieuwe manieren 
om van elke bui het 
beste te maken en het 
schaarse hemelwater 
optimaal te laten renderen. 
Laat u verbazen door 
onderstaande ingrepen, 
parels van vindingrijkheid 
in een kurkdroog 
landschap. 

JOLIEN CARNEL

De strijd tegen droogte 
in beeld

Schoenen uit, houweel in de aanslag, en kappen maar. Rond de akker graven deze 
vrouwen gaten, zo groot dat ze er zelf zouden inpassen. Ze verrichten hard labeur 
dat bij een regenbui letterlijk zijn vruchten zal afwerpen. Als het eens heel hard 
regent, lopen de velden niet over, maar kan het water via de gaten in de grond 
sijpelen. Zo gaat geen druppel verloren. 

s

U hoeft geen plantenexpert te zijn om te 
weten dat cactussen niet veel water nodig 
hebben en serieus kunnen prikken. Maar wist 
u ook dat deze stekelige planten bijzonder 
waardevol zijn? De vruchten zitten boordevol 
vezels, vitaminen en mineralen. Bovendien 
zijn ze gemakkelijk te herplanten: stop ge-
woon een cactusblad in de grond en er komen 
nieuwe wortels aan. De naalden beschermen 
de cactus tegen gulzige dieren, maar in tijden 
van droogte eet het vee wel cactusbladeren. 
Ze krijgen deze bladeren van de boeren, die 
natuurlijk eerst zorgvuldig de naalden verwij-
deren. 

s
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s

Water zuiveren zonder complexe machines? Het lijkt een onmogelijk werk, maar hier heeft Ca-
ritas Ethiopië iets op gevonden. Als afval of andere onzuiverheden in het water terecht komen, 
stromen deze niet door naar de waterput, maar worden ze tegengehouden door de muurtjes in 
het kanaal. Het water blijft hier even stilstaan, en enkel de bovenste laag kan doorstromen. Deze 
bovenste laag is ook het zuiverste water, omdat onzuiverheden zwaarder zijn en naar de bodem 
zinken. Vrouwen kunnen hier water komen halen voor hun tuintje of het huishouden. Maar wie 
in deze enorm diepe put valt, kan zich ernstig verwonden. Daarom wordt er een hek gebouwd, 
dat kinderen en dieren beschermt tegen een gevaarlijke val. 

s

Muren en terrassen transformeren 
de steile hellingen in vruchtbare 
landbouwgrond. Ze voorkomen 
erosie en maken herbebossing en 
beter waterbeheer mogelijk. Deze 
indrukwekkende transformatie komt 
er dankzij het werk van de inwoners 
zelf. Zij krijgen hiervoor een ver-
goeding: een onschatbare bron van 
inkomsten voor de gezinnen die niet 
rondkomen met de opbrengst van 
hun oogst. Op de grond die vrijkomt 
door de aanleg van deze terrassen, 
wordt aan landbouw gedaan. Er 
komen ook bijenkorven, waarmee 
landloze jongeren een inkomen kun-
nen verwerven.

s
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“De toekomst bestaat uit jou en je ontmoetingen.
De toekomst van de mensheid ligt niet alleen in handen 

van politici, van leiders van grote ondernemingen. 
De toekomst is vooral in handen van de mensen  

die de ander als een ‘jij’ herkennen en zichzelf als deel van een ‘wij’.” 
Paus Franciscus. 

Op 27 september lanceert paus Franciscus samen met het 
Caritasnetwerk, wereldwijd, een campagne die ons uitno-
digt om ‘samen op weg’ te gaan met migranten. Gedurende 
de komende twee jaar zullen we heel wat kansen creëren 
om mensen te ontmoeten en in dialoog te treden. En samen 
één grote mensenfamilie te vormen.

Interesse om samen met ons op weg te gaan en een gesprek aan te knopen in uw 
buurt?  Afspraak op www.caritasinternational.be

Sluit je aan bij paus Franciscus en ga vanaf 27 september ‘samen op weg’ met 
migranten en vluchtelingen op www.caritasinternational.be

CAMPAGNE WERELDWIJD


