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Hongersnood 12-12: het ergste vermeden maar noden blijven groot
– Dankzij een snelle mobilisatie van de internationale
gemeenschap, werd de hongersnood gestopt in Zuid-Soedan en vermeden in
Somalië, Nigeria en Jemen. De oproep van ‘Hongersnood 12-12’ heeft toegelaten
om op zes maanden tijd ruim € 12 miljoen in te zamelen voor de slachtoffers van
deze bijzonder ernstige voedselcrisis.
Deze vrijgevigheid gaf de leden van Consortium 12-12 (Caritas International,
Dokters van de Wereld, Handicap International, Plan International België,
Oxfam-Solidariteit, UNICEF België) de mogelijkheid om een groot aantal
mensenlevens te redden. Niettemin blijven de noden enorm, vooral daar waar
cholera en geweld huis houden, soms nog erger dan voordien.
Brussel, 14 september 2017

Op 14 maart 2017 lanceerde Consortium 12-12 een nationale oproep ten voordele van 20
miljoen mensen die met ernstige ondervoeding bedreigd waren in Zuid-Soedan, Somalië,
Nigeria en Jemen. Daarmee vervoegde het de internationale gemeenschap die in actie kwam
om de ergste humanitaire ramp sedert 1945 vooralsnog te vermijden.
Vandaag, 6 maand later, werd € 12,25 miljoen ingezameld, waarvan bijna € 10 miljoen op de
gemeenschappelijke rekening BE19 0000 0000 1212. Daarmee konden de humanitaire
organisaties voedselhulp bieden, nutritionele en medische hulp, naast toegang tot drinkbaar
water, onderwijs en bescherming van de zwakste groepen. “Wij mogen tevreden zijn over deze
eerste resultaten” zegt Erik Todts, directeur van Consortium 12-12. “De hongersnood in ZuidSoedan werd stopgezet en in andere landen is het zover niet gekomen. Toch blijven de noden
enorm, zowel vanwege de omvang van de crisis als vanwege andere factoren die elke
humanitaire actie bemoeilijken.”
Ook deze oproep van Consortium 12-12 bracht mensen in beweging. Meer dan 100
benefietacties tvv. Hongersnood 12-12 werden opgezet, waarvan sommige nog niet zijn
afgelopen. De actie van Ancienne Belgique is tot op heden de meest succesvolle: het voorlopig
resultaat van vrijwillige bijdragen, bekergeld en Boterhammen in het Park bedraagt nu al meer
dan € 22.000 (de actie loopt tot eind november).
In de getroffen landen zijn nog steeds 17,5 miljoen mensen met ernstige ondervoeding
bedreigd. Gebrek aan drinkbaar water en de slechte sanitaire omstandigheden van mensen

op de vlucht, liggen aan de basis van cholera-epidemieën. In Jemen zijn meer dan 600.000
mensen besmet en vielen er al bijna 2.000 doden ten gevolge van de ziekte. Nog in Jemen
maakt het gewelddadig conflict hulpverlening bijna onmogelijk. De basisvoorzieningen en
gezondheidsdiensten zijn ingestort; de markten zijn weggeveegd door de oorlog. Tweederde
van de bevolking heeft geen drinkwater. En daarbovenop was het regenseizoen niet
voldoende om de landbouw te laten hernemen.
De ledenorganisaties van Consortium 12-12 proberen op deze uitdagingen een antwoord te
geven door een aantal acties op het terrein, die wellicht nog zullen doorgaan gedurende
tenminste 15 maanden [zie afzonderlijke tabel met lopende programma’s, uitgevoerd met
fondsen van ‘Hongersnood 12-12’ op www.1212.be ]. De organisaties waken erover om
complementariteit en continuïteit te verzekeren tussen de noodhulpacties en acties op langere
termijn, die de weerbaarheid van de bevolking kunnen verhogen.
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Hieronder vindt u een beschrijving van de acties die konden uitgevoerd worden met het totaal
van middelen dat de organisaties konden inzamelen :
Caritas International
Caritas probeert zoveel mogelijk de autonomie van de mensen te bevorderen door zaaigoed
en landbouwgerief ter beschikken te stellen, cash geld te geven om voedsel aan te kopen,
activiteiten op te zetten die voor inkomsten zorgen…
Zuid-Soedan: Mensen die geblokkeerd zitten in de stad Yei (county Yei) krijgen voedselhulp
en zaden om groenten te kweken in hun stadstuintjes. In Unity krijgen 240 kwetsbare families
overlevingspakketten. Daar horen ook visnetten bij.
Oeganda: In Bidi Bidi- en Imvepi- kamp geeft Caritas International, complementair met de
voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma, de nodige middelen om zelf in eigen voedsel
te voorzien ( zaaigoed/planten en landbouwmateriaal). Verder organiseert ze
vormingsprogramma’s met het oog op inkomstenverwerving.
Ethiopië: De structurele voedselzekerheidsprogramma’s die de weerbaarheid van de
bevolking moeten ondersteunen worden voortgezet. Caritas zorgt voor cash for work en
tijdelijke voedselhulp waar nodig (SNNPR).
Somalië: in Somalië steunen we een noodhulpprogramma van het netwerk. Vrouwen krijgen
geld om eten te kopen zodat ze zelf hun maaltijden kunnen samenstellen. 60% van deze
vrouwen zijn gezinshoofd.

Dokters van de Wereld
De actie van Dokters van de Wereld spitst zich toe op Somalië, meer bepaald op de regio
Bosaso, waar de crisis zwaar toesloeg en met een vluchtelingenstroom vanop het platteland.
Sedert het begin van de interventie werden 915 gevallen van acute diarree vastgesteld en
meer dan 10.000 kinderen ondergingen een test om ondervoeding op te sporen. Daarvan
werden er 1.400 geïdentificeerd voor behandeling van allerlei vormen van ondervoeding ;
8.382 gevallen van malaria werden vastgesteld en behandeld.
De actie van Dokters van de Wereld heeft toegelaten verdere verslechtering van de
humanitaire situatie in Bosaso te vermijden. De opnamecijfers in de gezondheidsstructuren
blijven inmiddels ruim boven deze van dezelfde periode tijdens voorgaande jaren. De ploegen
terplaatse vrezen bovendien een nieuwe toevloed naar de kampen van inheemse
vluchtelingen in Bosaso, omdat het regenseizoen onvoldoende belangrijk was.
Handicap International
In Somaliland heeft Handicap International twee parallelle noodhulpprojecten lopen. Daarbij
ligt de nadruk op de inclusie van kwetsbare personen, zodat ook de zwaksten net als iedereen
toegang krijgen tot humanitaire hulp, vooral toegang tot water en voedsel. Handicap
International voorziet ook kinesitherapie om de ontwikkeling van ondervoede kinderen te
stimuleren. Daarbij hanteert de organisatie een tweeledige aanpak, en krijgen de kinderen
zowel fysieke als psychologische begeleiding om de kans op invaliderende gevolgen tot een
minimum te herleiden. Ook de moeders van de kinderen krijgen psychologische begeleiding,
om hen doorheen het genezingsproces van hun kind te steunen.
In Oeganda voert Handicap International activiteiten rond de bescherming en inclusie van de
meest kwetsbare vluchtelingen, onder wie senioren, alleenstaande moeders, personen met
een handicap en niet-begeleide kinderen. De organisatie tracht in hun specifieke behoeften te
voorzien, met het oog op hun veiligheid en hun gezondheid. Want tal van Zuid-Soedanese
vluchtelingen die in Oeganda verblijven, waren al het slachtoffer van misbruik en kampen met
posttraumatische stress. De teams van HI voorzien ruimte voor gesprek en psychologische
bijstand om de vluchtelingen te helpen hun trauma's te boven te komen en de impact ervan op
hun dagelijkse leven te beperken. Daarnaast werken de teams van HI samen met andere
organisaties in het gebied, om de inclusiviteit en toegankelijkheid van hun diensten voor die
vluchtelingen te garanderen..
Plan International België
Als antwoord op de voedselcrisis en de toestroom van Zuid-Soedanese vluchtelingen in
Oeganda, heeft Plan International belangrijke activiteiten opgezet in de regio ten westen van
de Nijl. Dankzij de middelen van het Consortium 12-12, zijn twee noodhulpprojecten opgestart.
Teams ter plaatse helpen gemeenschappen om degelijk en veilig sanitair te bouwen of te
renoveren, geven zwangere vrouwen de kans om zich te laten testen op hiv, geven moeders
met hiv medische hulp, begeleiden mensen om ondervoeding te meten en organiseren
diensten voor seksuele voorlichting en om aan anticonceptie te geraken. In totaal zullen 10.000
mensen, onder wie 4.700 kinderen, worden gescreend op ondervoeding en begeleiding krijgen
om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. 13.000 mensen zullen bescherming krijgen
tegen ziekte, uitbuiting en geweld.

Ook in Ethiopië organiseerde Plan International noodhulpacties volgend op de voedselcrisis.
Met de opbrengst van de actie “Hongersnood 12-12 steunt de organisatie een project voor de
behandeling van ondervoeding bij 15.240 meisjes en jongens jonger dan 5 jaar in de regio
Amhara. Bovendien krijgen 28.204 mensen dankzij de 12-12-steun noodzakelijke
levensmiddelen en worden 26.426 mensen betrokken bij activiteiten rond goede hygiëne,
drinkbaar water en proper sanitair. Onder hen werden ook voedzame teffzaden en
kikkererwten verdeeld.
Oxfam-Solidariteit
Sedert juli 2015 levert Oxfam humanitaire noodhulp in het Noorden en Zuiden van Jemen.
Ruim anderhalf miljoen mensen genieten van waterzuivering en -bevoorrading, van sanitaire
installaties, cash aan gezinnen en steun voor de veestapel.
Het programma voor ‘cash transferts’ dat Oxfam heeft opgezet, heeft toegelaten aan 205.000
mensen om voedsel te kopen op de lokale markten ofwel vee aan te kopen om een klein
inkomen te genereren.
Tenslotte voert Oxfam acties tegen de cholera-epidemie bij 1,2 miljoen mensen, met verdeling
van zuiver water, hygiëne-kits, de bouw van latrines, ontsmetting van bronnen en
sensibilisering.
UNICEF België
In Somalië kregen sinds januari 2017 bijna 150.000 kinderen een levensreddende
behandeling tegen ernstige acute ondervoeding in de behandelingscentra van UNICEF en zijn
partners. Meer dan 1.5 miljoen mensen kregen er toegang tot veilig water.
In Zuid-Soedan werden bijna 120.000 kinderen behandeld tegen ernstige acute
ondervoeding. Er werden 22 waterputten geboord die 210.000 mensen toegang geven tot een
veilige waterbron. In het hele land kregen meer dan 600.000 mensen toegang tot drinkwater.
In de conflictgebieden in Noordoost-Nigeria zorgden we samen met onze partners met
gevaar voor eigen leven voor toegang tot zuiver water voor 845.000 mensen en werden 66.000
kinderen opgenomen in een therapeutisch voedselprogramma.
In Jemen, dat nog steeds in de grip is van de oorlog, blijft UNICEF de meest kwetsbare
kinderen bijstaan door ze te screenen en behandelen voor ondervoeding. Meer dan 100.000
kinderen kregen tot nu toe een behandeling. Ook zorgde UNICEF voor ondersteuning zodat
watervoorzieningssystemen konden blijven functioneren. Meer dan 5 miljoen mensen werden
hiermee bereikt.

