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Flash

U ziet een
glimlach, maar
het leven is
hard in Burundi.
Bikkelhard.

Op weg naar een toekomst
zonder honger?
Caritas International
is al lang actief in
Burundi, een van de
armste landen ter
wereld. Meer dan de
helft van de kleuters
heeft groeiachterstand
door chronische
ondervoeding.
Als de nood het
hoogst is, organiseert
Caritas voedselhulp
in Burundi. Om hele
gezinnen te redden

van de honger. Maar
er zijn ook structurele
ingrepen nodig. Om de
bevolking te wapenen
tegen de bedreigingen van
overstromingen, droogte
en erosie. Om duurzaam
een eind te maken aan de
honger in een land waar
de meerderheid van de
mensen leeft onder de
armoedegrens.
Daarom helpt
Caritas International

ook structureel in
Burundi. We promoten
landbouwinnovatie
om te zorgen dat water
niet wegvloeit van de
velden. We promoten
klimaatvriendelijke
technieken om mensen te
wapenen tegen de droogte
(onder andere met
herbebossingsprojecten
die helpen om grond en
water vast te houden).
En Caritas financiert
projecten

voor voedselzekerheid.
Daarmee kregen al heel
wat gezinnen een geitje.
Momenteel bouwen
we met onze partners
twee opvangcentra
voor vluchtelingen
die terugkeren naar
Burundi en die niet
meer terechtkunnen
in hun oude huis. En
we timmerden ook
letterlijk aan 40 km
weg om de meest

onherbergzame gebieden
in de bergen bereikbaar
te maken, al was het
maar voor ambulances en
hulpverleners.
De lokale medewerkers
– vaak boeren zonder
eigen land – krijgen van
Caritas een vergoeding
voor hun werkdagen.
Elke Burundese frank
is welkom. Dit kadert in
ons ontwikkelingsproject
voor werkgelegenheid en

vergroot de weerbaarheid
van de lokale
gemeenschap.
Maar het belangrijkste
doel van al onze
ontwikkelingsprojecten
blijft:
voedselonzekerheid
bestrijden en samen
de risico's bij rampen
beperken. Ook in
Burundi.

Wat de mensen zelf
doen, doen ze beter
Dit is Cynditse. Ze woont in hetzelfde
dorp als Gérard en Jacqueline en hun
kinderen: in Bugabira. Ook één van
haar kinderen is gestorven. En ook
zij heeft een zoon die gaat vissen. U
ziet zijn foto op de voorkant van het
magazine. Dat zou véél vlotter en
veiliger gaan als hij een bootje en het
nodige visgerief had.
De man van Cynditse is twee jaar
geleden gestorven. Ze bleef alleen
achter met drie kinderen. Om aan wat
geld te komen, maakt ze rietmatten.
Daardoor kon ze bloem en groenten
kopen voor haarzelf en haar kinderen.
Nu hoopt ze dat haar zoon kan gaan
vissen met een prauw. Veel veiliger en
rendabeler dan hoe hij het nu doet.

Élk bedrag is welkom om gezinnen in nood
eten en een toekomst te geven. Op een
duurzame en structurele manier.
Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Hoe u met uw gift het verschil maakt?

€ 21

= Vismateriaal
Met de nodige fuiken en visnetten gaat vissen véél gemakkelijker
dan met de hand.

€ 40

= Een hak en zaaigoed om bonen te planten
U helpt kwetsbare mensen aan eten en aan een bron van
inkomsten. Mensen die zélf willen werken.

€ 63

= 2 eenpersoonsbootjes + vismateriaal
Gérard uit Bugabira: “Met zo’n bootje kan ik per dag vijf tot tien keer
meer verdienen dan vandaag als dagloner in de landbouw.” (Voor de
veiligheid is het belangrijk dat je altijd met twee gaat vissen.)

Help mee. Alstublieft. Laat ze ook morgen nog glimlachen.
Schrijf uw gift vandaag nog over op BE88 0000 0000 4141
En denk erom: vanaf 40 euro per jaar krijgt u van uw gift bijna de helft terug via
de belastingen.
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U kunt ze helpen met het nodige
vismateriaal waarmee ze zelf zorgen voor
jarenlange voedselzekerheid: twee prauwen,
fuiken en visnetten, voor 63 euro.

Gedrukt op FSC papier, afkomstig van goed beheerde bossen.

We willen in Burundi graag honderden
gezinnen ondersteunen zoals die van
Cynditse of Gérard en Jacqueline.

V.U.: François Cornet, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel.

Help ons Burundese families een
nieuwe toekomst te geven

