THE HUNGER PROJECT IN VOGELVLUCHT
Wat is een epicentrum?
Het woord ‘epicentrum’ heeft voor The
Hunger Project niks met aardbevingen te
maken - het is het hart van waaruit aan
verandering wordt gewerkt. Fysiek gezien is
een epicentrum een dienstencentrum voor
10 - 15 dorpen. Maar een epicentrum is
meer. In een epicentrum zijn verschillende
diensten te vinden: een kleuterschool, een
medische post, een door vrouwen gerunde
microkredietbank, een trainingsruimte en
een voedselbank. Alle diensten worden
door de gemeenschap zelf, mannen én
vrouwen, georganiseerd en bestuurd.
Zo werken deze mensen samen om hun
levensomstandigheden te verbeteren.
Het ultieme doel is zelfredzaamheid: zij
werken zo goed met elkaar en met hun
lokale overheid samen, dat ze voortaan
zelf verder kunnen.

Ethiopië
Senegal
Het eerste Afrikaanse land waar
The Hunger Project haar activiteiten startte!
De focus ligt in de 8 epicentra op het
verbeteren van voedselzekerheid en onderwijs voor zowel kinderen als volwassenen.

In epicentrum Mesqan – dat in 2017
zelfredzaam werd – brachten vrijwilligers
het belang van veilig toilet- en watergebruik
(zoals handen wassen) steeds weer onder
de aandacht. Met resultaat: het aantal
baby’s en jonge kinderen met diarree
daalde in drie jaar tijd met 37%.

Bangladesh
Via de Her Choice-alliantie werken we in
Bangladesh aan het einde van kindhuwelijken. Sharima Misti (25): “Ik maak me
sterk voor toekomstige generaties. Daarom
organiseer ik laagdrempelige bijeenkomsten over belangrijke thema’s zoals kindhuwelijken, vrouwenrechten en bruidsschatten.” Lees meer op pagina 38.

Burkina Faso
In 2017 vierde The Hunger Project Burkina
Faso haar twintigjarige bestaan. Met als
kers op de jubileumtaart: al 4 epicentra
zijn zelfredzaam. En in 11 actieve epicentra
maken bijna 235.000 mensen plannen om
hun droom voor een dorp zonder honger
en armoede waar te maken.

Mexico

15.428
Oeganda

The Hunger Project Mexico werkt vooral
samen met de inheemse bevolking op
het platteland. Na de grote aardbevingen
van 2017 stond The Hunger Project aan
de start van de wederopbouwstrategie
Epicentro, zodat dorpen zélf kunnen
bepalen hoe hun toekomst er uitziet.

Peru
Samen met Chirapaq, een netwerk van
circa 40 vrouwenorganisaties, werken we
met inheemse vrouwen uit de Amazone
en de Andes aan het einde van honger en
armoede in hun gebied.
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In 9 epicentra staan duurzame leefomstandigheden centraal. Epicentrum
Kiboga vierde in 2017 zelfredzaamheid: hier
volgden maar liefst 15.428 mensen onze
Vision, Commitment and Action workshops.

38
Ghana

In 38 epicentra wordt hard gewerkt aan
het einde van honger en armoede. En met
succes: in 2017 vierde epicentrum Matsekope zelfredzaamheid en in 2018 staan
7 zelfredzame epicentra op de planning!

175.000
India

Sinds 2000 trainden we meer dan 175.000
vrouwelijke leiders in de dorpsraden.
Zo vergroten wij hun zelfvertrouwen en
kennis van het politieke systeem – en
kunnen zij zelf hun dorp uit de armoede
trekken.

Benin
We hebben 18 epicentra opgezet, met
138 dorpen waar ruim 311.000 mensen
wonen. Daarvan zijn er inmiddels ruim
125.000 zelfredzaam. Met 1.000 getrainde
vrijwilligers en bijna 400 slimme partnerschappen zetten ruim 185.000 mensen de
laatste stappen op weg naar dit ultieme
doel. Louise Lagni, actief vrijwilliger in
Zakpota: “Ik vind het belangrijk dat mijn
dorpsgenoten economisch onafhankelijk
worden en hun eigen problemen kunnen
oplossen.”

Malawi

Mozambique
In de 2 epicentra is veel aandacht voor
landbouwtraining. Zo leren boeren over
conserveringstechnieken en het gebruik
van verdelgingsmiddelen.

Rondom wildpark Majete zijn 5 epicentra
gebouwd, zodat mensen niet meer afhankelijk hoeven te zijn van stroperij of voedselhulp. Wat begon als experiment, pakt
bijzonder goed uit: in 175 dorpen rondom
Majete, met ongeveer 89.000 inwoners,
neemt stapje voor stapje de honger af.
Lees meer op pagina 18.

Partnerlanden
Nederland, Australië, België,
Canada, Duitsland, Groot-Brittannië,
Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten,
Zweden, Zwitserland
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