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Voorwoord:
Noodhulp Kenia
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Dierbare missievrienden,
Voor velen is de vakantie voorbij. De trouwe lezers van de nieuwsbrief zijn van mij gewend een vrolijke inleiding
te krijgen, maar de vreselijke gebeurtenissen van de afgelopen maanden maken dit onmogelijk. Een man in
Noorwegen, die in z’n eentje zoveel leed heeft veroorzaakt. Geen woorden kunnen dit verdriet beschrijven.
Zoveel jong leven in enkele ogenblikken op brute wijze beëindigd. Gewoon verschrikkelijk. Natuurlijk komen
dan ook de beelden van de moordpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn weer voor de geest, waar
eveneens een jonge man aan het leven van mensen een abrupt einde bracht. Laten wij deze slachtoffers en
hun familie in ons gebed gedenken.
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landen Kenia, Somalië en Ethiopië zijn het zwaarst getroffen.
Bij het schrijven van dit voorwoord is zojuist de landelijke actie “De week voor de Hoorn”
van start gegaan, een initiatief van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). Op
de speciale website leggen de organisaties zelf uit waarom de actie nodig is.
“Hiermee kunnen ze (de deelnemers van de Samenwerkende Hulp Organisaties) hun
werk met grote urgentie uitbreiden met noodhulpactiviteiten. Rekening moet worden
gehouden met een ernstige crisis die nog maanden gaat duren.
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Ook het Missieburo draag deze actie een warm hart toe. Omdat wij reeds hebben toegezegd een hulpproject
voor de slachtoffers van de droogte in die regio te steunen (het Missieburo heeft zelf goede contacten in het
getroffen gebied) kunnen wij niet actief deelnemen aan deze belangrijke actie. Het Bisdom Lodwar (Kenia)
is reeds vele jaren actief met de hulpverlening en het implementeren van projecten, die de mensen in staat
stellen om de gevolgen van langdurige droogte het hoofd te bieden. Het bisdom kan steunen op een 50
jarige ervaring. De veldwerkers hebben dan ook reeds vorig jaar aan de bel getrokken, maar zoals dat vaker
gebeurt, hebben de rapporten pas nu de media bereikt....
Begin dit jaar zijn door een speciale werkgroep de plannen verder uitgewerkt en is een goed onderbouwd
“plan van aanpak” geschreven. In deze nieuwsbrief zal hieraan uitgebreid aandacht gegeven worden. Uw
hulp is hierbij vanzelfsprekend van harte welkom! De opbrengsten van deze nieuwsbrief zullen ten goede
komen aan dit project. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
- Drs. Frank Soeterik
500.000 mensen in het noorden
van Kenia worden door
extreme droogte bedreigd!
Het Bisdom Lodwar bestrijkt een oppervlakte van
ruim 77.000 vierkante kilometer. Dit is bijna tweemaal
zo groot als Nederland (41.000 vierkante kilometer).

en gebruik maken van een netwerk dat in de
afgelopen 50 jaar is opgebouwd. Begin dit
jaar zijn echter vanuit het Bisdom Lodwar zeer
alarmerende berichten gekomen dat de droogte
in het gebied zeer uitzonderlijke en extreme
vormen dreigde aan te nemen. Helaas blijkt de
situatie inderdaad zo te zijn. Vele tienduizenden
mensen zijn nu in acuut levensgevaar.
Aan de internationale gemeenschap is de situatie
in de Hoorn van Afrika niet ongezien voorbij
gegaan. Uit alle delen van de wereld is men de
regio te hulp geschoten. Ook Paus Benedictus
XVI heeft de internationale gemeenschap
opgeroepen deze mensen niet aan hun lot over
te laten en hen te helpen. Aan deze oproep wil
het Missieburo vanzelfsprekend gehoor geven.
Deze hulp kan niet uitgesteld worden, want
levens zijn in gevaar. Via het Bisdom Lodwar
willen wij graag deze regio helpen. Doet u ook
mee?

De Kerio rivier is in 2010 opgedroogd. Hierdoor hebben vele
duizenden mensen in Lodwar hun voornaamste waterbron
verloren! Men moet diep gaan graven om wat water te krijgen. (foto Eoghan Rice/Trocaire)

Het merendeel van de mensen is van oudsher
geheel afhankelijk van veeteelt en kleinschalige
landbouw. De beschikbaarheid van voldoende

De bevolking telt slechts 855.390 mensen. Dit aantal
is echter de laatste maanden sterk toegenomen door
de mensen die de honger zijn ontvlucht vanwege de
uitzonderlijke droogte in de zogeheten Hoorn van
Afrika. Deze ontheemden worden nu opgevangen
in de verschillende kampen in het grensgebied met
Sudan, Ethiopië en Somalië.
Perioden van langdurige droogte zijn zeker in deze
regio geen onbekend verschijnsel. Reeds sinds
de komst van de eerste missionarissen (1961) zijn
rapporten over de steeds vaker uitblijvende regenval
of de sterk wisselende duur van regenperioden
geschreven. Opvallend is zeker de rol van de
Katholieke Kerk te noemen bij de hulpverlening
aan de mensen die getroffen zijn door de droogte.
Hierdoor kan men op vele jaren ervaring steunen

Zuster Rosemary Adlumanho neemt de lengte van
een kind op. “Ik ben al 28 jaar verpleegkundige in dit
gebied. De levensomstandigheden zijn nooit zo slecht
geweest als nu!” aldus Zr. Rosemary. (foto Eoghan
Rice/Trocaire)
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Één foto zegt meer dan duizend woorden....

Kinderen en ouderen vormen de meest kwetsbare groep.
Hier wordt de omtrek van de arm van een kind gemeten,
een maatstaf voor ondervoeding.
(foto Eoghan Rice/Trocaire)

water is daarom een essentieel onderdeel voor
de bevolking. Hierdoor zijn de mensen dan ook
zeer kwetsbaar. Het Bisdom Lodwar heeft de
toegankelijkheid tot water en de voedselzekerheid
als vast onderdeel opgenomen in het pastoraal
beleidsplan.
Reeds enkele jaren geleden heeft Bisschop Patrick
Harrington sma het Missieburo gevraagd om het
pastoraal plan van Lodwar te ondersteunen, waaraan
wij natuurlijk gehoor hebben gegeven. In de periode
2008 tot en met 2010 is de ondersteuning van dit
plan zelfs één van de centrale projecten geweest
tijdens de Vastenactie van het Bisdom Roermond.
Dit beleidplan wordt nu voortgezet door zijn opvolger,
Bisschop Dominic Kimengich (benoemd op 5 maart
jl.), bijgestaan door Fr. Timothy Flynn, financieel
administrator van het bisdom. Bisschop Dominic
heeft nu alle prioriteit gegeven aan de slachtoffers
van de huidige droogte.

Locheramoe Kuwom, een oude man uit Kaaruko in Lokori
heeft het zichtbaar zeer zwaar. “Elke dag word ik zwakker. Ik
heb in zeven dagen geen fatsoenlijke maaltijd gehad. Gisteren
heb ik alleen maar thee kunnen drinken. De dag ervoor, alleen
maar een stukje palmvrucht. Als de situatie hier niet snel verbeterd, zullen velen sterven,” aldus Locheramoe.
(foto Eoghan Rice/Trocaire)

Het water is sterk vervuild en levensgevaarlijk voor de mensen.... (foto Eoghan Rice/Trocaire)

Ella Ekedeli staat voor een plek waar zij haar geiten hield.
Nu zijn alle geiten omgekomen, omdat zij geen water konden
vinden. Een levenswerk in enkele weken verwoest.
(foto Eoghan Rice/Trocaire)

Andrew Lodio uit het dorpje Lokitaung vertelt: “Er is overal
honger. Ik heb zelf twee dagen niets meer gegeten. Voor de
droogte had ik 150 geiten. Nu heb ik er nog maar 5 over. Maar
ook die zullen spoedig dood gaan, omdat ik geen water kan
vinden. Vroeger heerste er ook droogte, maar zo erg als nu,
heb ik het nooit meegemaakt”. (foto Eoghan Rice/Trocaire)
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Heel veel mensen proberen nu te overleven door het eten
van wilde bessen en stukjes bast van een boom. Ondervoeding en uitdroging vormen nu de grootste bedreiging
voor de mensen in de Hoorn van Afrika.
(foto Eoghan Rice/Trocaire)

Vrouwen wachten op hun beurt bij één van de vele mobiele
klinieken.

Ruim 500.000 mensen zijn in Noord Kenia door
de extreme droogte getroffen. Voor de komende
vijf maanden heeft het Bisdom Lodwar een
noodplan opgesteld voor 5.400 gezinnen, 6.500
kleuters (via de scholen en andere instellingen) en
10.000 kinderen onder de 5 jaar, die niet via deze
onderwijsinstellingen bereikt kunnen worden. In dit
plan is onder meer opgenomen voedselzekerheid,
gezondheidszorg, de distributie van water en de

Overal ziet men de resten van de dieren die zo’n belangrijke
inkomstenbron zijn geweest voor de mensen in deze regio.

Speciale voeding, zoals dit supplement op basis van pinda’s,
kan vele levens redden. In het Bisdom Lodwar verzorgen
verschillende mobiele klinieken de distributie van deze
voeding. Vooral ouderen en kinderen zijn zeer kwetsbaar en
raken onder de huidige omstandigheden snel ondervoed.
(foto Eoghan Rice/Trocaire)

aanleg van water- en sanitaire voorzieningen,
aanschaf en (veterinaire) zorg voon vee, logistiek
en rechtshulp en onderwijs.

Hoorn van Afrika.

De totale kosten van dit project zijn geraamd op
ruim € 925.000. Op onze website (www.missieburo.
nl) kunt u een uitgebreide beschrijving van het
noodplan (in het Engels) vinden. Ook vindt u daar
nog meer foto’s en informatie over de droogte in de

De mensen in Noord Kenia mogen wij niet aan hun
lot overlaten. Er is nu dringend hulp nodig. Uitstel
van deze hulp is geen optie. Help ons het Bisdom
Lodwar helpen! Uw bijdrage kan vele levens
redden. Alvast heel hartelijk bedankt.

(foto’s Eoghan Rice/Trocaire)

