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Flash

Hoop
zaaien in
Coronatijd

“Ik sterf liever van
Covid, dan van de
honger”.

Prijzen rijzen de pan uit
U merkt het aan uw kassaticket van het grootwarenhuis. De prijzen
zijn aanzienlijk de hoogte
ingegaan. Ook in vele
landen op het Afrikaanse

continent is het schaarse voedsel veel duurder
geworden. De strenge
quarantainemaatregelen
eisen hun tol. Ze hypothekeren het dagelijks leven

van talloze families, zeker
dat van de meest kwetsbare. Honger dreigt. Maar
de hoop blijft en Caritas
staat hen bij.

tekorten ontstaan.”
Het zelfde verhaal
horen we in ZuidSoedan. Daar zorgt
de toegenomen
schaarste voor hogere
voedselprijzen, waardoor
basisvoedsel voor veel
gezinnen onbetaalbaar is.
Een kilo maïsmeel kost
nu 350 Zuid-Soedanese
ponden (€2,45).
Een paar weken geleden
was dat maar 200
ponden (€ 1,40). Op de

belangrijkste markten
is bijvoorbeeld witte
sorghum tot driemaal
duurder dan de voorbije
jaren.

In Ethiopië luidt onze
collega Dorry Hagos
Ghebray de alarmbel.
“In Tigray, Ethiopië,
leidt de quarantaine
tot dramatische
prijsstijgingen van
voedsel. Een kip is er 10
keer duurder geworden
dan voor de crisis. In
het zuiden van het land
kon al geoogst worden,
maar in het noorden, in
Tigray, is het wachten
tot september. Om
voedsel van het zuiden
van Ethiopië tot in
Tigray te krijgen moeten
vrachtwagenchauffeurs
provinciegrenzen
oversteken en daarom een
poos in quarantaine gaan.
Weinigen zijn daartoe nog
bereid, waardoor zware
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Een kip
10 keer
duurder

In Oeganda stel je op
de markt een stijging
van 30% vast. In
vluchtelingenkampen
Imvepi en Bidibidi in
Oeganda waar mensen uit
Zuid-Soedan opgevangen
worden en geholpen met
de steun van Caritas

de periode tussen
twee oogsten, wordt
de komende weken
een acute toename van
ondervoeding verwacht
bij kinderen onder de vijf
jaar. Daarbovenop wordt
er een sprinkhanenplaag
voorspeld door
aanhoudende regenval
en verschuivende
windrichting vanuit
het westen van Kenia.
Sprinkhanen hadden al
in bepaalde regio’s in
Oeganda oogst verwoest
in april.

Kinderen lijden
onder quarantaine

uitgehuwelijkt te worden
of moeten stoppen met
school om hun families te
helpen overleven.
In Oeganda is de
bevolking veel jonger
dan bij ons. Heel wat
jonge kinderen dragen
als gezinshoofd zorg
voor hun broertjes of
zusjes. De kinderen zijn
minder vatbaar voor
het virus, maar door
de quarantaine dreigt
een ander, nog groter
gevaar: de honger. Op
langere termijn bedreigt
dit voedingstekort hun
fysieke en neurologische
ontwikkeling.

Jonge meisjes lopen
nu meer het risico om
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International, zijn de
mensen zwaar getroffen
door de lockdown.
Wie vandaag niets kan
verkopen of niet kan
werken, heeft geen eten.
Daarbij komt nog dat de
vluchtelingen in Oeganda
30% minder buitenlandse
voedselhulp ontvangen
van internationale
hulporganisaties.
Het basisvoedsel is
peperduur geworden
en kinderen krijgen in
Oeganda geen maaltijd
meer op school, wat de
toegang van arme families
tot voedsel beperkt. Nu
de kinderen op school
geen eten krijgen op
het hoogtepunt van
het magere seizoen,

Edna (links) uit Zuid-Soedan is 17 jaar en zorgt voor haar broertjes en zusjes
in Noord-Oeganda.

Caritas International wil heel speciaal in Zuid-Soedan en Oeganda de kwetsbare
bevolking bijstaan. Het is nu meer dan ooit nodig dat Caritas International daar
haar hulp verderzet en dat de vluchtelingen zelf hun eigen voedsel kunnen telen.

Wij willen aan 2.400 gezinnen zaden en werktuigen geven, zodat
ze het tekort aan voeding kunnen opvangen. Er is geen tijd te
verliezen. Als er nu geplant wordt, is er binnen 2 maanden de
eerste oogst.
Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis, ontvangt u volgend jaar een fiscaal
attest. Daarmee krijgt u tot 60% van uw gift terug als belastingvermindering.
Uw bijdrage voor zaaikits is meer dan welkom op: BE88 0000 0000 4141
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Door de quarantaine wordt
landbouw bemoeilijkt:
zaden konden niet
geleverd worden. En
mensen kunnen de
verminderde voedselhulp
niet opvangen door links
en rechts wat centjes
bij te verdienen omwille
van de afstandsregels.
Soms doen ze het toch, ze
verkopen hun goederen
aan passanten om eten
Anja, een dorp van koffieboeren in Jimma
te kunnen kopen met alle
(Ethiopië). Op weg naar de markt. Wie ziek is
risico’s van dien voor hun
gaat vaak toch eerder naar de markt dan naar
gezondheid. Ze kunnen niet
het gezondheidscentrum, om de schamele
inkomsten van de dag niet mis te lopen.
anders, ze hebben geen
alternatief. Daarom doet
Caritas International in Ethiopië en wereldwijd aan extra sensibilisering en
blijven we duurzame landbouwprojecten ondersteunen.
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