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VOOR WIE WIL DAT IEDEREEN MEE IS

■
■
■

OEGANDESE VROUWEN TEKENEN HUN TOEKOMST
KOKEN OVER DE GRENZEN HEEN
EEN ANDER VOEDSELSYSTEEM,
DAAR TEKEN IK VOOR!

Woord vooraf

Vandaag hebben 815 miljoen mensen honger, terwijl er
genoeg voedsel geproduceerd wordt om de hele wereld
te voeden. Gewoon meer voedsel produceren is dus geen
oplossing. De oplossing ligt in het doorbreken van de vicieuze
cirkel die geleid heeft tot de verarming van kleinschalige
boeren in rurale gebieden. Omdat kleinschalige landbouw
een ontoereikend inkomen oplevert, trekken de boeren
massaal naar de stad op zoek naar jobs die slecht betalen
en waar ze zelden sociale bescherming genieten. Armoede
op het platteland leidt zo tot armoede in de steden.
Kleinschalige landbouw moet beloond en beter ondersteund
worden zodat we deze stadsvlucht kunnen stoppen. Dit is
de enige manier om honger uit de wereld te krijgen. Honger
is geen technisch probleem, het is een probleem van sociale
rechtvaardigheid. De oplossing ligt in politieke keuzes en de
keuze voor een bepaald ontwikkelingsmodel.

“Diversiteit op het veld geeft variatie
op het bord.”

Ook agro-ecologie is een deel van de oplossing. Het is een
manier om de ecologische voetafdruk van de landbouw te
verkleinen, maar het helpt ook om de opbrengsten voor de
boer te verhogen. Met een gediversifieerde aanpak wordt het
dieet van de kleinschalige boeren gezonder. Diversiteit op
het veld geeft variatie op het bord.
Want voedsel en landbouw zijn heel nauw verweven. Als we
er niet in slagen om boeren te laten produceren voor zichzelf
en hun gemeenschap en als we gewoon aanvaarden dat
ze altijd arm zullen blijven en zo de sloppenwijken van de
steden vullen, zal honger nooit de wereld uit raken.

Lees het volledige interview met Olivier De Schutter op
www.broederlijkdelen.be/interview-deschutter
Teken de petitie op www.watishonger.be
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Olivier De Schutter is
voormalig VN-rapporteur
recht op voedsel en steunt de
campagne ‘Help honger de
wereld uit!’
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Campagne 2018: Help honger de wereld uit!

help honger de wereld uit!
Wereldwijd lijdt 1 op 9 mensen
honger. Dat is onrechtvaardig.
Want er is wel genoeg eten voor
iedereen.
Maar we zijn op de goede weg. Met de hulp
van lezers zoals jij is het aantal mensen met
honger in de laatste twee decennia gehalveerd. Toch blijven er wereldwijd meer dan
800 miljoen mensen die, ondanks hun harde
werk, er niet in slagen genoeg eten op tafel
te brengen. Onze hulp is nodig. Grace uit
Oeganda bewijst dat de strijd tegen honger
gewonnen kan worden.

Ontdek hoe Grace haar
dromen leerde waarmaken
Vastberaden om nooit meer
honger te lijden
Grace leefde veertig jaar in extreme
armoede. Maar ze gaf niet op en bouwt nu
aan een toekomst zonder honger. Hoe zij
dat doet? Ontdek het hieronder.

2. Grace krijgt maar 80 cent voor een
dag werken op het veld. Haar kinderen
lijden honger en ze heeft geen hoop op
beterschap.

in
Mahyoro, een kle
1. Grace woont in
ar
ha
en
dorpje. Zij
Oegandees boeren
.
ets
ni
zo goed als
kinderen hebben

4

Campagne 2018: Help honger de wereld uit!

.
randert haar leven
3. Een tekening ve
SIL
CO
n
dewerker va
Samen met een me
tuatie op papier. Zo
ssi
zet ze haar gezin
wat er misloopt en
krijgt ze inzicht in
ent
eteren. Grace tek
hoe ze dat kan verb
.
haar toekomstplan

5. Grace begint een maniokbedr
ijfje.
Ze koopt maniok bij de boeren
in haar
dorp en verwerkt de wortels tot
meel.
Ze krijgt informatie over de mar
ktwaarde en verkoopt het meel voo
r een
goede prijs.

4. Ze dur
ft te drom
en van e
bedrijfje
en eigen
. Maar z
e
h
eeft geen
eraan te
geld om
beginne
n. Daaro
van COS
m krijgt
IL 53 eur
ze
o startk
apitaal.

n met een energie
6. Grace leert koke
ut
ho
zo
rt
en bespaa
zuinig kookvuur
k minder tijd te
oo
eft
ho
en geld. Ze
kkelen van hout.
steken in het spro

5

Campagne 2018: Help honger de wereld uit!

Oeganda is met zijn goed klimaat en
vruchtbare grond een echt paradijs voor
landbouwers. Toch lijdt 1 op de 4 honger.
Dat de mensen die voedsel produceren er
zelf geen hebben, is dat niet ironisch en
onrechtvaardig?

Geen geld, geen eten
Veel Oegandese boeren werken op het veld
van iemand anders, vaak voor nog geen
euro per dag. De schamele oogst van hun
eigen kleine lapje grond brengt op de markt
ook niks op: ze krijgen er geen eerlijke prijs
voor. Het beetje eten dat ze voor zichzelf
overhouden, wat bananenpuree of maniok

met bonen, is niet voedzaam genoeg. Ze
leven in erbarmelijke omstandigheden en
de overheid doet niets.

Kinderen grootste slachtoffers
Te weinig eten heeft een enorme impact op
de fysieke en mentale gezondheid van de
kinderen. Ze lopen een groeiachterstand op
waarvan ze nooit helemaal herstellen. Ze
voelen zich slap en zijn vaak ziek. Tot overmaat van ramp moeten ze vaak meehelpen
op het veld om voor wat meer inkomsten te
zorgen. In hun dorp is er weinig toekomstperspectief en vele jongeren vluchten weg.
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Initiatieven die wérken
De geëngageerde medewerkers van boerenorganisatie COSIL kennen de streek als
geen ander en weten wat de mensen nodig
hebben. COSIL richt zich in de eerste plaats
tot de allerarmste vrouwen. Het zijn zij die
doorgaans het land bewerken. COSIL zorgt
dat de vrouwen zaden van betere kwaliteit
kunnen zaaien in hun eigen moestuin en
leert hen methodes aan om meer oogst te
halen uit hun stukje grond. Ze geeft opleidingen en helpt met eenvoudige technieken
de vrouwen om een eigen handeltje of
bedrijfje op te richten. En dat wérkt.

De vrouwen krijgen stap voor stap meer
vertrouwen in hun eigen kunnen. Ze verhogen eigenhandig het gezinsinkomen en zijn
minder afhankelijk van wat hun echtgenoot
binnenbrengt. Ze kopen met het geld eten
als de oogst tegenzit. Of ze leggen het opzij
voor schoolgeld en medicijnen.

Zet je schouders onder deze campagne. Jouw steun gaat rechtstreeks
naar de allerarmste boerenfamilies,
zodat ze zelf genoeg en gezond voedsel kunnen produceren.
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et haar kind
eren gezon
opgroeien.
d
Zonder hon
ger en met
meer kanse
veel
n. Alleen w
as haar dat
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t.
9. Grace droomt volop van een nieuwe
toekomst. Samen met andere boeren
spaart ze om een kleine kippenkwekerij te beginnen.

Dankzij jouw steun kunnen vrouwen
zoals Grace een bedrijfje starten, een
moestuintje beginnen en voedzamere
maaltijden op tafel zetten.
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België in actie

Vlaamse jongeren maken kennis met Oeganda

Eind december trokken zestien leerlingen
uit vier Vlaamse scholen naar Oeganda
op inleefreis. Een ervaring die ze nooit
meer zullen vergeten.
Ze werden enkele dagen ondergedompeld
in het dagelijkse leven van een Oegandees
gastgezin en maakten kennis met
Oegandese jongeren tijdens het jongerenforum. “Door het met je eigen ogen te zien,
word je bewuster van bepaalde problemen,”
zegt inleefreizigster Laura. Toch is het niet
alleen kommer en kwel in Oeganda.
“Hoe slecht de omstandigheden ook zijn,
Oegandezen blijven niet bij de pakken zitten,”
aldus inleefreiziger Lukas.
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De inleefreis is volgens hem “geen afsluiter,
maar een begin.” Samen met hun scholen
blijven de jongeren zich inzetten om honger
de wereld uit te helpen. “Want dat je samen
sterker staat dan alleen, daar hoef je geen
enkele Oegandees van te overtuigen,” zegt
Lukas. Het Sint-Pietersinstituut in Gent
organiseert dan ook een ‘Oegandag’ waar
alles rond Oeganda draait. Ook de andere
scholen zorgen voor acties, zoals een solidariteitsmarkt, een quiz en tal van sportieve
activiteiten.

“Door het met je eigen ogen te zien,
word je bewuster van bepaalde
problemen.”

België in actie

Leerlingen zingen en dansen voor Oeganda

Door stagiaire en vliegende reporter Nimke
Begin februari ging ik op bezoek bij
de leerlingen van het 5de leerjaar uit
Berkenboom Heistraat in Sint-Niklaas.
Zij hadden iets speciaals in petto voor de
campagne van Broederlijk Delen.
Hiervoor gingen ze zelfs twee dagen op verplaatsing. Op deze tweedaagse werden de
kinderen ondergedompeld in het thema
van Broederlijk Delen en bereidden ze in
groepjes hun benefietconcert ten voordele
van Broederlijk Delen voor. Na hun jaarlijkse koffie- en chocostop op 23 februari
werden andere leerlingen, familie en vrienden uitgenodigd voor een heuse show. De
leerlingen van het 5de leerjaar zetten hun
beste beentje voor als ware zangers, presentatoren, dansers, turnsters en muzikanten.
Ook voor het decor, het licht en het geluid
zorgden de kinderen zelf.

“We willen dat de leerlingen beseffen
dat ze in een goede omgeving
opgroeien, maar dat dat niet voor
elk kind in de wereld zo is.”
zei leerkracht Jens De Wilde. Dit doen
ze met het lesmateriaal van Broederlijk
Delen, waarin telkens het verhaal van een
kind centraal staat. “Het is nog zo vaak een
ver-van-mijn-bed-show en daarom willen
wij met ons benefietconcert mensen doen
nadenken zodat ze ook solidariteit tonen met
Oeganda.”
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Waarom schenken aan
Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen telt 3.000 schenkers die
maandelijks steunen met een bedrag dat ze
zelf bepalen. We hopen in 2018 nog meer
mensen te overtuigen om hetzelfde te doen.
We sturen zelfs een team van jonge ambassadeurs de straat op om zoveel mogelijk
Vlamingen te overtuigen om maandelijkse
schenker te worden van Broederlijk Delen.
Beatrijs De Klerck uit Hoegaarden besliste
drie jaar geleden om die stap te zetten. Wat
haar overtuigde? “Ik vind het belangrijk dat
wij, met de kansen die wij krijgen, mensen die
het minder goed hebben ondersteunen. Ik heb
voor Broederlijk Delen gekozen net omdat
zij vertrekken vanuit de lokale bevolking
zelf, veeleer dan vanuit onze eigen cultuur en
gedachtegang. Op die manier kan Broederlijk
Delen de mensen in het Zuiden optimale hulp
bieden.” Bedankt Beatrijs!
Wil jij ook maandelijkse schenker
worden van Broederlijk Delen? Dat
kan heel gemakkelijk via onze
website. Of neem contact op met
mijngift@broederlijkdelen.be.
Dan leggen we uit hoe het werkt.
www.broederlijkdelen.be/
maandelijkse-steun
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Broederlijk Delen komt naar
je toe!
Broederlijk Delen werkt samen met Direct
Result, een gespecialiseerd agentschap in
fondsenwerving. Onze wervers leggen uit
waarom er fondsen nodig zijn en stellen
voor om onze projecten te steunen met een
maandelijkse domiciliëring.
Alle vragen en antwoorden over deze
nieuwe manier van fondsenwerven
lees je op www.broederlijkdelen.be/
face-face-fondsenwerving

België in actie

Fietsen voor sterke partners
Margot Depraetere werkt bij Broederlijk
Delen en fietst binnenkort Dwars door de
Boerenbuiten.
“Ik was al lang op zoek naar een actie die ik
kon doen. De nieuwe fietstocht van Dwars
door de Boerenbuiten is voor mij ideaal.”
Om haar deelname te steunen, verkoopt ze
de bloeiende wenskaarten. “Ze verkopen
echt als zoete broodjes,” zegt Margot.
Haar ambitie ligt echter niet alleen in
de boerenbuiten. “Ik zou heel graag eens
een partnerland bezoeken,” vertelt ze, “ik
geloof heel hard in wat we doen, maar om
het met je eigen ogen te zien: volgens mij
werkt dat extra motiverend.” De sterkte van
Broederlijk Delen, volgens Margot, is dat ze
werken met programma’s waar meerdere
partners bij betrokken worden. “We gaan
uit van de sterkte van de lokale organisaties.”
Daarom is het volgens haar ook belangrijk
dat mensen de campagne blijven steunen.
Op die manier kan Broederlijk Delen structureel blijven investeren in de projecten en
capaciteitsversterking van lokale partners.
Zelf ook meefietsen of –wandelen?
www.broederlijkdelen.be/doe-mee/
dwars-door-de-boerenbuiten
Zelf ook wenskaarten kopen of verkopen? www.broederlijkdelen.be/
bestelwenskaarten

Aan tafel!
Vijf dames die al vijftien jaar achter de
potten staan, dat is de moeite. Deze culinaire dames vinden we terug in de sterke
parochie van Buizingen. Samen met hun
partners en tegenwoordig ook hun kinderen
steken ze de handen uit de mouwen voor
Broederlijk Delen. Elk jaar organiseren ze
een Culinair Solidair voor meer dan honderd mensen. Voor hen is dit een weekend
van gezellig samenzijn met de hele groep,
samenwerken aan een mooi project. Wat
kan een mens nog meer wensen?
Dit jaar is een speciaal jaar. Het concept
startte ooit met mensen uit de buurt die eten
klaarmaakten uit hun land van herkomst.
Dit jaar komt Jetrace, één van de gasten uit
Oeganda, meehelpen met de voorbereidingen van de Culinair Solidair.
Zelf een Culinair Solidair organiseren?
www.broederlijkdelen.be/organiseer/
culinair-solidair
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Groeten uit Oeganda

Groeten uit Oeganda
Twee jaar geleden ging vrijwilliger Valerie De Beuckelaer (34) naar
Oeganda om er te werken voor Broederlijk Delen. Ze zag er veel armoede
en sprak er met mensen die bijna niets te eten hebben. Maar ze zocht en
vond er ook heel wat hoop en kracht.
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Streek vol tegenstellingen

Valerie ontmoet Grace

Valerie trok naar het Rwenzorigebergte
in het westen van Oeganda. Deze streek
wordt ook wel eens de voorraadschuur van
Oost-Afrika genoemd, omdat de regio heel
vruchtbaar is. “Je zou denken dat de boeren
het er goed hebben”, zegt Valerie. “Ik was
dan ook verbaasd dat zoveel mensen niets
hebben en honger lijden.”

Valerie bezocht Grace Ninseka. Grace komt
uit een arm boerengezin en ging maar tot
het tweede leerjaar naar school. Schrijven
of lezen kan ze niet. Bij die eerste ontmoeting zag Valerie in Grace vooral iemand
die het moeilijk had om voor haar gezin te
zorgen. Het gezin had niet genoeg te eten en
er was geen geld. “De kinderen gingen niet
naar school en hadden slechts één kleding-

Groeten uit Oeganda
stuk om aan te trekken,” vertelt Valerie. “Ze
sliepen op de grond, want ze hadden zelfs
geen matras. Het huis had twee kamers voor
negen personen en een rieten dak zo lek als
een zeef.”

Hulp is nodig
Valerie ontmoette in Rwenzori ook
medewerkers van COSIL: “Zij willen de
Oegandezen helpen om genoeg én gezond
eten te hebben. Ze stimuleren de boeren om
zelf na te denken over oplossingen. En geven
de allerarmste gezinnen de middelen om
die plannen waar te maken.” De steun van
COSIL hielp Grace en haar gezin er weer
bovenop.

“Ze stimuleren de boeren om zelf
na te denken over oplossingen. En
geven de allerarmste gezinnen de
middelen om die plannen waar te
maken.”

Een opvallende transformatie
Valerie zag dat die hulp het leven van Grace
veranderde: “Dankzij COSIL is Grace een
maniokbedrijfje begonnen. Met het geld dat
ze daarmee verdient, kan ze twee keer per
dag eten maken. Maar ook het schoolgeld en
de medicijnen voor de kinderen betalen. De
grootste verandering merkte ik bij Grace zelf,
die eindelijk weer een toekomst zag.” Grace
vertrouwde Valerie toe dat ze nu wat kan
sparen en nieuwe dromen heeft: “Ze wil een
kippenkwekerij opstarten. Ik hoop echt dat
het haar lukt.”

Honger voorgoed verslaan
Nu is Grace een voorbeeld voor de andere
vrouwen in haar dorp. “En ver daarbuiten,”
voegt Valerie nog toe. “Toch is het is niet
evident. Hoop en veerkracht zijn belangrijk.
Maar er is meer nodig om genoeg eten op
tafel te brengen.”
Help jij Grace en andere Oegandezen
opnieuw dromen van de toekomst?
www.broederlijkdelen.be/
help-oeganda
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Fiets of wandel samen

DWARS DOOR DE BOERENBUITEN
zondag 27 mei 2018

30 of 45 km wandelen • 75 of 125 km fietsen
Vertrek en aankomst: CC De Borre, Bierbeek

Zet je sportief in voor boeren in Oeganda en help honger de wereld uit!
Overtuig enkele vrienden om samen met jou een leuke
sportieve en solidaire uitdaging aan te gaan.
Met je team fiets of wandel je op zondag 27 mei langs boeren van bij ons.
Nee, niet zomaar. Jullie steunen er de armste boeren in Oeganda mee,
want per teamlid zamel je € 150 in.
Ontdek de route en schrijf je team in op www.dwarsdoordeboerenbuiten.be

Inspiratie

AGENDA
21/03

Big Brain Battle

04/05

Picknick Plein Public

19-21/5

Dwars door België

28/5

World Hunger Day

Contact
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
tel. 02 502 57 00, fax. 02 502 81 01
verdraaid@broederlijkdelen.be
Werkten mee aan dit nummer
Zynke Huysmans, Nimke Saerens, Heleen
Osaer, Ariane Devogelaer, Marieke Lagrou,
Gert-Jan Bakx, Marijke Moyson

My green town, our green town, Green Uganda
I love green
Deep green
I see Uganda green
I see my town green
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Wettelijk depotnummer D/2018/5.556/0
Foto’s
Jeroen Broeckx, Thomas De Boever, Nimke
Saerens en Fotoarchief Broederlijk Delen
Verantwoordelijke
uitgever
Lieve Herijgers
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Drukkerij
Impressa, gedrukt
op gerecycleerd FSCpapier. De folie is 100%
biologisch afbreekbaar.

0,;

3DSLHUYDQ
YHUDQWZRRUGH
KHUNRPVW

&

I see all green coming soon
Plan green
Sadat Kaaya Kiwanuka (Oeganda)
Sadat is een jonge Oegandese
kunstenaar. Hij maakte in
het kader van onze campagne twee series schilderijen, over de gevolgen van
klimaatverandering en over
zijn visie op de toekomst.

Broederlijk Delen
Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze zet zich in voor een waardig
leven voor gemeenschappen op het
platteland in Afrika en Latijns-Amerika.
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Steun Broederlijk Delen met een gift op
IBAN BE12 0000 0000 9292. Giften zijn
fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar.
Meer info op www.broederlijkdelen.be
Ben je verhuisd of wens je Verdraaid
elektronisch te ontvangen? Mail dan
naar verdraaid@broederlijkdelen.be

Teken de petitie en help honger de wereld uit
www.watishonger.be

815
miljoen mensen
lijden honger

1/3

voedsel verspild
wereldwijd

2

1,9

miljard mensen
zijn ondervoed

miljard mensen worstelen
met overgewicht en
obesitas

De wereldwijde voedselverdeling zit goed fout.
Het kán anders. Dankzij een rechtvaardig en duurzaam landbouw- en voedselsysteem
dat gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel verzekert voor iedereen.

Voer mee de druk op en dwing onze politici om honger
definitief de wereld uit te helpen: teken de petitie!
Onze eisen? Een rechtvaardig landbouw- en voedselsysteem dat

goed is voor natuur
en klimaat.

wereldwijd een eerlijk
loon garandeert voor
landbouwers.

investeert in boeren die
produceren voor de lokale
markt.

de productie van gezond,
gevarieerd en betaalbaar
voedsel aanmoedigt voor
iedereen.

We overhandigen deze petitie op World Hunger Day (28 mei) aan de Belgische regering. Samen roepen we
hen op om onze eisen mee te nemen in de onderhandelingen over een nieuw Europees landbouwbeleid.

