VOLK IN NOOD, NIGER 2015-2016
Lokale partner: Active for People in Need (ACTPIN), samenwerkingsverband tussen Volk in Nood en
een Oostenrijkse humanitaire organisatie.
Regio: Plattelandszones van regio’s Dosso, Tillaberi, Maradi en Madaoua, Niger.

Acties hongerpreventie
Niger is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. En het is bijzonder vatbaar voor hongersnood. Twee oorzaken vormen een dodelijk cocktail. De Nigerese bevolking groeit te snel, wat de
druk op het landbouwareaal verhoogt. En landbouwgrond in sub-Sahara Afrika is zeer kwetsbaar.
Kortom, steeds meer landbouwers voor land dat steeds minder opbrengt.
De statistiek liegt er niet om. Hoewel de cijfers
variëren afhankelijk van de oogstcondities lijdt
40% van de Nigerese kinderen aan chronische
ondervoeding. Een kind op tien haalt het vijfde
levensjaar niet. Wie zich afvraagt waarom Volk
in Nood actief werd in Niger, de hoge kindersterfte is een van de redenen.
Onze lokale partner werkt in een steeds groter
gebied aan voedselveiligheid en nam daartoe
een nutritionist, twee verpleegsters en tien
veldmedewerkers in dienst. Kinderen jonger dan
vijf en lacterende moeders in het landbouwdistrict Madaoua krijgen maandelijks een check-up.
Een gigantische taak, het gaat daarbij om duizenden patiënten. Afhankelijk van hun nutritionele toestand worden beneficianten ingeschreven op een driemaandelijks voedselprogramma
of doorverwezen naar gespecialiseerde medische
hulp in geval van zware ondervoeding. De actie is
vooral preventief. Eenmaal een kind zwaar ondervoed zijn diens overlevingskansen in Niger
bijzonder klein.
Deze actie van onze partner verloopt in nauwe
samenwerking met de diensten van de districtsgeneesheer en met het Wereldvoedselprogramma.

Ondervoeding in Niger. Een kind op

Onze partner wordt gewaardeerd voor zijn
tien sterft voor het vijf jaar wordt.
reach-out tot in de kleinste dorpen waar ook
algemene medische taken worden verricht zoals
bevallingen en nataal consult. Vaak zijn onze verpleegsters de enige medische dienstverleners buiten de stedelijke centra. Hun inzet is bewonderenswaardig en hun dienstbaarheid aan de bevolking
voorbeeldig. Niet vreemd daaraan is dat Volk in Nood en lokale partner van bij de start van de humanitaire actie kozen voor inzet van louter Nigerees personeel. Dit appel op nationale fierheid en zin
voor zelfhulp werkt motiverend en wekt het vertrouwen van de plaatselijke bevolking.

Familieplanning
De Nigerese vrouw heeft gemiddeld 7 kinderen. Bovendien is de moedersterfte er zeer hoog, 1 op
200 geboortes loopt fataal af voor een moeder. De bevolking van Niger stijgt 3% per jaar. Geen enkele economie kan dergelijke bevolkingsgroei aan. Zo lang deze situatie duurt blijft Niger een hongerland.
Wie op een zinnige manier in Niger aan ontwikkelingssamenwerking wil doen moet familieplanning
promoten. Dat kan niet van boven af. Aan zulk initiatief moet een deel van de bevolking meewerken.
Actpin en Volk in Nood kozen dan ook voor een oproep aan vrijwilligers. Er zijn op het Nigerese platteland voldoende vrouwen en mannen die beseffen dat te grote gezinnen honger en armoede kunnen veroorzaken.
In 2014-2015 selecteerde onze lokale partner zo 1040 vrijwilligers in 260 dorpen, vooral maar niet
uitsluitend vrouwen. Deze groep kreeg een vijfdaagse opleiding voortplantingsgezondheidszorg en
communicatietechnieken. Deze mannen en vrouwen promootten de noodzaak van familieplanning
met gebruik van moderne contraceptiva op het platteland en staan in voor de verdeling van voorbehoedsmiddelen in overleg met en onder feed-back naar de districtsartsen.
De actie werd gevolgd en begeleid
door het VN Bevolkingsfonds. De resultaten waren verbluffend. Grote delen
van de burgerlijke
samenleving werden
gemobiliseerd en
duizenden vrouwen
op vruchtbare leeftijd
schreven zich in op
medisch begeleide
familieplanning.
In 2016 werd de actie opgestart in 460
nieuwe dorpen en op
moment van redactie
rondt onze Nigerese
Wie op een zinnige manier in Niger aan ontwikkelingssamenpartner de opleiding
werking wil doen moet familieplanning promoten.
van nogmaals 1450
vrijwilligers af. Ter
ondersteuning van deze campagne richtte onze partner een veldpost op te Maradi en werden een
vroedvrouw, een communicatie expert en een coördinator in dienst genomen. Indien de trend uit
2014-2015 doorzet, en de eerste analyses wijzen daarop, zullen meer dan 10000 vrouwen in de regio’s Tillaberi, Dosso en Maradi overgaan tot familieplanning.
Verantwoordelijke uitgever: Volk in Nood vzw, Heidebosstraat 34, 9310 Moorsel-Aalst. Tel: 0475606254, mail:
ta@volkinnood.org, web: www.volkinnood.org , Bank : iban BE45645521390189

