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Op de cover zie je Ayiteh Mensah uit Ghana, epicentrum Asenama, aan het werk op haar land.
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Een goed leven begint bij goede voeding. Daarom ondersteunt 

The Hunger Project moeders en hun kleintjes voor, tijdens en na 

de zwangerschap. Dit doen zij door (aanstaande) ouders voor te 

lichten over het belang van gezonde voeding,  door te zorgen dat 

vrouwen professionele begeleiding krijgen tijdens hun 

zwangerschap en bevalling, en door het gewicht van jonge 

kinderen te controleren en in te grijpen waar nodig. Zo kunnen 

baby’s óveral op eigen kracht groot en sterk worden.

The Hunger Project ontving sinds 2011 een bijdrage van 

€ 5,3 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij The Hunger Project en meer dan 100 

andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u 

heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard 

aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere 

wereld: postcodeloterij.nl
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Dit machtig mooie magazine staat vol
met verhalen van The Hunger Project.
Het is een behoorlijk uitgebreide blik
in onze keuken geworden: wie we zijn, 
wat we doen, hoe en waarom we dat 
doen, en wat we ermee bereiken.
We tonen je daarmee vol trots een goed 
gedekte tafel, maar ook ons fornuis én 
de prullenbak. De essentie van ons werk 

is immers niet alleen dat wat er allemaal 
is bereikt, maar net zo goed ook hoe we 
daar zijn gekomen, en wat er is mis
gegaan. En wat we daar van leren.    

Je zult zien dat er meer dan genoeg is om
trots op te zijn – en dat zijn we dan ook 
volop. Want we verzamelen werken
derwijs steeds meer bewijs dat de 

aanpak van honger en armoede door 
mensen uit arme gemeenschappen zélf 
ook echt en blijvend resultaat oplevert. 
Honger is daarmee het grootste oplos
bare probleem van deze tijd – want er
is meer dan genoeg voor iedereen.
Wat fi jn dat jij daarin samen met ons 
optrekt. Want niemand kan dit alleen. 
Veel dank dus voor jouw inzet.   

Evelijne Bruning en Annelies Kanis, 
Directie The Hunger Project Nederland 

P.S. Mocht je nou nog veel meer willen 
weten dan wat je hier over ons kunt 
vinden, dan staat er op onze website ook 
nog een veel uitgebreider bestuursverslag.
Daarin presenteren we bijvoorbeeld ook,
zeg maar, alle plankjes van onze knal
groene keukenkastjes. En zelfs dat rare 
groezelige hoekje achter de bestekbak. 
Voor de fi jnproevers… En als je dan nóg 
meer wilt weten, bel je ons gewoon voor 
een kop thee en een goed gesprek. 
Desgewenst met koekje. Daar verheugen 
wij ons op!

Een goed gedekte tafel
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BESTEDING PROGRAMMA’S

THE HUNGER PROJECT IN VOGELVLUCHT

PROGRAMMA
LANDEN

PARTNER
LANDEN

TIEN

GROOTSTE KANS OP IMPACT

Mobiliseren van mensen 

om zelf in actie te komen.

Empowerment 

van vrouwen.

Samenwerking met 

lokale overheden.

Benin, Bangladesh, Burkina Faso, 
Ethiopië, Ghana, India, Malawi, 

Mexico, Mozambique, Oeganda, 
Peru, Senegal en Zambia

Australië, België, Canada,
Duitsland, GrootBrittannië, 
Nederland, NieuwZeeland, Zweden, 
Zwitserland en de Verenigde Staten 

VISIE
Een einde maken aan 
chronische honger 
en armoede door 
vooruitstrevende, duurzame, 
grassroot strategieën waarin 
vrouwen centraal staan.

Een wereld waarin elke 
vrouw, elke man en elk 
kind een gezond, 
zelfredzaam en waardig 
leven leidt.

MISSIE

WERKNEMERS 
WERELDWIJD

346

MILJOEN MENSEN IN

AFRIKA,
LATIJNS-
AMERIKA

AZIË
EN16 DUIZEND

DORPEN

ACTIEVE VRIJWILLIGERS ZORGEN

IN HUN EIGEN DORP VOOR 

VERANDERING. IN 2018 KWAMEN DAAR

59.000 NIEUWE VRIJWILLIGERS BIJ.

13

365

VERSPREID OVER 
BIJNA 

RUIM

MEDEWERKERS (9 FTE) 
IN NEDERLAND

VAN DE WERKNEMERS 
WERKT IN DE
PROGRAMMALANDEN

80%

BEREIK

13

DUIZEND

17

INKOMSTEN WERELDWIJD
4.2 miljoen inkomsten Nederland 
op 16.8 miljoen inkomsten 
wereldwijd. *

*  Dit voorlopige cijfer moeten 
nog worden bevestigd door de 
Amerikaanse accountant.

INKOMSTEN WERELDWIJD
4.2 miljoen inkomsten Nederland 
op 16.8 miljoen inkomsten 
wereldwijd. *

*  Dit voorlopige cijfer moeten 
nog worden bevestigd door de 
Amerikaanse accountant.

INKOMSTEN
Nederland: 4,2 miljoen euro
Wereldwijd: 16,8 miljoen euro*

Landbouw & 
voedselzekerheid

Water & sanitatie

Duurzaamheid

Microfi nanciering

Gezonde 
voeding

Gemeenschaps
mobilisatie

Onderwijs

Gezondheid

 Moeder en 
kindzorg

ONTWIKKELING VANUIT 
DE GEMEENSCHAP ZELF

BESTEDINGEN INKOMSTEN NL

Bewustwording 5%
Fondsenwerving 5%
Interne organisatie 5%
Programma’s 85%

HERKOMST INKOMSTEN 
NEDERLAND

Particulieren 6%
Bedrijven 8%
Nationale Postcode 
Loterij 12% 
Overheid 32%
Organisaties zonder
winststreven 42%

Malawi 27% 
Benin 20% 
Bangladesh 6% 
Burkina Faso 4% 
Ghana 8% 
Oeganda 4% 
Ethiopië 4% 
India 6% 
Global 7% 
Overig 12%  

*  Dit voorlopige cijfer moet nog worden 

bevestigd door de Amerikaanse accountant.



Preeti Sen, raadslid in Bihra 
Kramank, India
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Zero Hunger 
Altijd te weinig of te eenzijdig eten: dat is chronische honger. Niet veroorzaakt door een 
tijdelijke crisis, zoals een ramp of een confl ict, en dus ook niet op te lossen met voedselhulp. 
Dat biedt weliswaar even verlichting, maar later is er weer honger. Want het is een structureel 
probleem: dag in, dag uit en jaar na jaar te weinig of te eenzijdig eten.

Honger en ondervoeding
Je kunt niet altijd zien wie ondervoed 
is. Iemand kan er goed uitzien, of zelfs 
stevig. Maar zelfs wanneer mensen 
voldoende calorieën binnenkrijgen om 
hun gevoel van honger te stillen, kunnen 
ze door slecht of eenzijdig eten een 
tekort hebben aan voedingsstoffen. 
Als je bijvoorbeeld dagelijks alleen witte 
rijst eet, kom je heel wat vitamines en 
mineralen te kort en raak je ondervoed.

Deze ‘verborgen honger’ heeft grote 
consequenties: je weerstand neemt af 
en je wordt sneller ziek. Je wordt te dun 
of juist te dik. Je hebt minder energie en 
kunt minder goed leren en presteren. 
Ondervoede kinderen lopen een groei 
en ontwikkelachterstand op, en dat
werkt een leven lang door.

Stagnerende vooruitgang 
Het goede nieuws is de enorme vooruit
gang de afgelopen vijftig jaar: het aantal 
mensen met honger halveerde. Maar de
afgelopen drie jaar kwam er een teleur
stellende omslag in die dalende lijn.
Daardoor zijn we nu terug op het punt 
van tien jaar geleden: 821 miljoen 
mensen hebben honger. En dat zijn er 
821 miljoen te veel. Want we produceren 
meer dan genoeg voedsel voor iedereen 
op deze planeet. 

Die recente toename komt allereerst door 
confl icten, maar vooral door klimaatver
andering. De steeds heftiger wordende 
periodes van droogte, onvoorspelbare 
regens, overstromingen en stormen 
hebben grote impact op kleinschalige 
boeren die voor hun inkomsten en eten 
immers volledig afhankelijk zijn van regen. 

“Ondervoeding 

werkt een 

leven lang door”

Oorzaken
Naast klimaatverandering en de beschik
baarheid van voedsel spelen meer 
oorzaken een rol bij honger. Het is een 
vicieuze cirkel waarin de omgeving, 
water, sanitair, onderwijs, gezondheids
zorg en gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen allemaal een rol spelen. 
Sommige oorzaken zijn meer voor de 
hand liggend, zoals slecht onderwijs. 
Je kunt je voorstellen dat het zonder 
opleiding of de juiste vaardigheden moei
lijk is om werk te vinden of voldoende te 
verdienen, waardoor je niet genoeg eten 
kunt kopen voor jezelf of voor je gezin.

Andere oorzaken zijn meer verborgen, 
zoals kindhuwelijken: wanneer een meisje 
jong trouwt, vergroot dit haar kansen op 
een leven in armoede en met honger – 
en niet alleen voor haar, maar ook voor 
haar kinderen (meer over de link tussen 
kindhuwelijken en honger op pagina 
20 23). Maar ook ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, ziektes als malaria 
en hiv/aids, of het ontbreken van een 
goede mogelijkheid om spaargeld veilig 
te bewaren, spelen allemaal, op hun 
eigen manier, een rol bij honger. 

Mensen centraal
The Hunger Project pakt daarom al deze 
oorzaken aan. Geïntegreerd en tegelijker
tijd. Op het platteland, en met een sterke 
focus op vrouwen. Met als belangrijkste 
oplossing: mensen met honger zélf. 
Want mensen met honger zijn niet het 
probleem, zij zijn de oplossing. 

We laten ons niet uit het veld slaan door 
de nieuwe hongercijfers. We werken dag 
in, dag uit juist met deze mensen samen 
aan het einde van de honger in hun eigen 
omgeving. Door er samen de schouders 
onder te zetten, hoeft in 2030 niemand 
meer honger te hebben. 

Moringazaden in Ethiopië

“IK BEN JONG GETROUWD MAAR 
LEER NOG STEEDS DOOR.
MIJN DROOM IS OM LERARES TE 
WORDEN EN DAT HET HELE DORP 
GOED ONDERWIJS KAN VOLGEN, 
OOK DE MEISJES. WANT ALLEEN 
DAN KOMEN WE MET Z’N ALLEN 
VOORUIT.”

Facts & fi gures

•  821 miljoen mensen hebben   

honger

• Dat is 11% van de mensen   

 wereldwijd: 1 op de 9

• 80% woont op het platteland 

• 98% leeft in ontwikkelingslanden

• De meerderheid is vrouw 
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In 2015 hebben de leiders van 193 landen 
na lang onderhandelen met elkaar een 
ambitieuze agenda afgesproken voor de 
wereld – om, zoals ze samen stelden, 
‘armoede en honger de wereld uit te 
helpen, en onze planeet veilig te stellen 
voor de toekomst.’ Daarvoor werden 
zeventien doelen vastgesteld, die uiterlijk in 
2030 moeten zijn gehaald: de Sustainable 
Development Goals (SDG’s).  
Naast de sterke ambitie is ook de onder
linge samenhang van deze zeventien 
doelen belangrijk – omdat ze alleen 
sámen kunnen worden bereikt. 

Gebaseerd op ruim veertig jaar ervaring 
met de strijd tegen honger en armoede 
is The Hunger Project het daar volledig 
mee eens.
 
Niet voor niets werken we altijd met een 
geïntegreerde aanpak. We kunnen nu 
eenmaal niet definitief en duurzaam een 
eind aan honger maken zonder ook te 
werken aan ongelijkheid. En aan gezond
heid. En aan de toegang tot schoon 
water. Aan vaccinaties. Enzovoorts.  
Met ons werk dragen we dan ook bij  
aan elk van de zeventien SDG’s.  

Elders in dit magazine vind je volop ver
halen over hoe we hier in de praktijk aan 
werken. Hieronder presenteren we van 
elk doel alvast één voorbeeld of resultaat. 
Dat was nog best moeilijk kiezen, want 
natuurlijk hebben we er nog veel en veel 
meer. Een nog veel uitgebreidere uitleg 
van hoe de aanpak van The Hunger 
Project samenhangt met de SDG’s lees 
je hier: 

Het aantal huishoudens dat 
onder de armoedegrens  
(minder dan $1,25 per dag) 
leeft, daalde in Sanar (Senegal) 
van 33,5% naar 2%. 

In Malawi zijn in 2018 150 
health animators getraind, en 
zijn ruim 2.200 huizen door 
lokale vrijwilligers volledig 
muggendicht gemaakt, om 
malaria tegen te gaan. 

Sinds 2008 hebben al meer 
dan een miljoen mannen en 
vrouwen meegedaan aan 
het Women Empowerment 
Programma – en leerden 
wat ze zelf kunnen doen aan 
gendergelijkheid en vrouwelijk 
leiderschap.

In India stimuleren we het 
gebruik van kleine zonne
panelen. Als pilot zetten 
voormalige dorpsraadsleden 
zich in voor de verspreiding 
en verkoop hiervan in hun 
eigen dorpen.  

Ook in 2018 overtuigden 
talloze door The Hunger Project 
opgeleide dorpscomités hun 
lokale overheid om nieuwe 
wegen, waterpompen en 
elektriciteit aan te leggen. 

Het jongerenprogramma in 
Benin biedt jongeren mogelijk
heden om een toe komst op 
te bouwen in hun eigen dorp, 
zodat ze niet naar de grote 
stad of een buurland hoeven 
te vertrekken.

In Ethiopië werden door 
vrijwilligers in 2018 ruim 
700.000 inheemse bomen 
geplant, om de totaal uit
geputte bodem te herstellen 
 en ze groeien als kool! 

Net als voorgaande jaren 
werkten we in Malawi intensief 
samen met African Parks om 
stroperij in het Majete Wild Life 
Park tegen te gaan.

Een wereldwijd partnerschap van organisaties die veelal op dezelfde manier werken als  
The Hunger Project, de Movement for Community Led Development, telde eind 2018 ruim 50 lid  
organisaties. Met elkaar wisselen zij kennis en ervaring uit, en samen proberen ze beleid te  
beïnvloeden. The Hunger Project voert het secretariaat van deze beweging. 

In Kwaboadi (Ghana) heeft 
geen enkel huishouden meer 
ernstige honger. In minder 
dan 2% van de huishoudens 
is wel nog af en toe honger.  
Maar het dorp heeft er alle  
vertrouwen in dat ze dat binnen
kort zelf met elkaar oplossen. 

In dertien landen in Afrika zijn 
in 2018 meer dan 6.000 vol
wassenen na het volgen van 
alfabetiseringslessen geslaagd 
voor hun examen. Onder hen 
zijn ruim 4.000 vrouwen.

In dertien landen in Afrika zijn 
in 2018 in totaal 1.355 latrines 
gebouwd of gerepareerd. 

Wereldwijd deden in 2018 
bijna 87.000 mannen 
en vrouwen mee aan 
trainingen over inkomsten 
genererende activiteiten en 
ondernemersvaardigheden. 

In Burkina Faso voegden 
boerinnen en boeren in 2018 
bijna 300.000 kilo voedsel toe 
aan hun eigen voedselbanken, 
voor tijden van schaarste. 

Verschillende vissers
gemeenschappen in Senegal 
zijn in 2018 getraind in duur
zame visvangst, zodat ze ook 
op langere termijn kunnen 
rekenen op inkomsten en 
voedsel uit de zee.

Bijna 4.000 mensen in 
Bangladesh deden mee aan 
peacebuilding trainingen, 
werden Peace Ambassador 
of sloten zich aan bij de Peace 
Pressure Group in hun dorp. 

Wat doet The Hunger Project  
eigenlijk aan de SDG’s?

Mede mogelijk gemaakt door The Hunger Project –  
en door de gemeenschappen zelf: 

Van de 190 landen op de Human 
Development Index werkt The 
Hunger Project in 7 van de meest 
achtergestelde landen uit de 
onderste regionen, in de armste 
gebieden van 4 opkomende 
economieën en met achter 
gestelde inheemse groepen in 
2 midden inkomenslanden.
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Malaria 
de baas 

De strijd tegen malaria in Malawi is in opmars. Steeds minder mensen sterven aan  

deze door muggen verspreide infectieziekte: tussen 2007 en 2017 daalde dit aantal in Malawi 

met veertig procent. Dat is goed nieuws. En toch is het nog steeds één van de  

gevaarlijkste en meest voorkomende ziektes in Malawi. Die juist hard toeslaat bij  

kinderen die honger hebben en ondervoed zijn. Een slimme aanpak van malariapreventie 

én hongerbestrijding – uitgevoerd door de gemeenschap zelf – kan ervoor zorgen  

dat niemand meer dood hoeft te gaan aan malaria.
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Een groot internationaal malariaonder
zoek dat tussen 2014 en 2018 rondom 
het Majete wildpark in ZuidMalawi werd 
uitgevoerd ging op zoek naar de meest 
effectieve malariapreventiemethode.  
En wat bleek: de health animators van 
The Hunger Project maken het verschil. 
Lees alles over onze animators op  
pagina 16 van dit magazine.

In de meeste Afrikaanse landen, ook 
in Malawi, zijn mensen voor gezond
heidszorg afhankelijk van de overheid. 
De kwaliteit en de toegankelijkheid van 
deze gezondheidszorg varieert sterk per 
land en regio. De gezondheidscentra in 
plattelandsgebieden in Malawi zijn vaak 
onderbemand, slecht bevoorraad en te 
ver lopen. En op het platteland vinden 
nu net de meeste malariagevallen plaats. 
Hoe kunnen mensen zélf een bijdrage 
leveren aan malariapreventie, zodat ze 
minder vaak ziek worden en minder af 
hankelijk zijn van de overheid? Dat was 
de vraag die hoogleraar Willem Takken 
op zijn netvlies had toen hij het malaria
onderzoeksproject startte in 2014.

Samenwerken in Majete
Via de financier van het onderzoek, de 
Stichting Dioraphte, kwam Willem Takken 
in contact met Rowlands Kaotcha, 
directeur van The Hunger Project Malawi. 
Samen stelden zij voor om het onder
zoeksproject uit te voeren in de  ook 
door Dioraphte gefinancierde  epicentra 
rondom wildpark Majete (verspreid over 
acht landen in Afrika werkten 95 clusters 
van dorpen in 2018 aan het einde van 
honger en armoede, op weg naar het 
ultieme doel: zelfredzaamheid.  
Zo’n cluster van dorpen noemen we  
een ‘epicentrum’).

Sinds 2011 werkt The Hunger Project 
daar intensief samen met de lokale 
bevolking en de overheid. Binnenkort 
viert het eerste epicentrum Chibwalizo 
haar zelfredzaamheid, en fors afgenomen 
honger. In 2019 beginnen we met het 
mobiliseren van epicentrum nummer zes. 
Het werven en trainen van health animators 
is een vast onderdeel van de strategie. 
Extra malaria activiteiten konden daar vrij 
gemakkelijk worden ingepast.  

De onderzoekers wisten vooraf wel wat 
ervoor nodig was om malaria terug te 
dringen, namelijk een combinatie van 
geïmpregneerd klamboegebruik,  

snelle diagnose en behandeling, huizen 
muggendicht maken en broedplaatsen 
van muggen behandelen met een biolo
gisch bestrijdingsmiddel. Maar die twee 
laatste interventies waren niet eerder tegelijk 
onderzocht en met elkaar vergeleken. 
En wat bovendien uniek was: niet onder
zoekers, maar de gemeenschap zou dit 
zélf gaan doen – met een belangrijke rol 
voor de health animators. 

Geïntegreerde aanpak
De onderzoekers selecteerden 65 dorpen 
verspreid over drie epicentra rondom het 
Majete wildpark als onderzoekslocatie. 
In totaal wonen hier ongeveer 25.000 
mensen (bij aanvang van het onderzoeks 
project in 2014). In alle dorpen werden 
klamboes uitgedeeld en vrijwilligers 

getraind om malariainformatie over te 
brengen aan hun mededorpsbewoners. 
Dat was de basis. Vervolgens kozen de 
onderzoekers een groep van 46 dorpen, 
waar het effect van de muggendichte 
huizenaanpak en larvenbestrijding zou 
worden getoetst. 

De afgelopen vijf jaar zijn ongeveer 150 
health animators getraind die ervoor 
hebben gezorgd dat 2.200 huizen  
muggen dicht zijn gemaakt, met alumi
nium gaas voor de raamopeningen en  
bakstenen en metselwerk tussen dak  
en muren. Ook zijn de animators getraind 
om broedplaatsen van muggen te  
identificeren, monitoren en besproeien. 
De resultaten zijn inmiddels binnen.  
Het muggendicht maken van huizen blijkt 

heel duidelijk tot minder malariagevallen te 
leiden. Ook de muggenpopulatie is fors 
afgenomen. Dat kán het resultaat zijn van 
de larvale bestrijding, maar ook van de 
droogte, waardoor minder waterpoelen – 
en dus broedplaatsen – ontstaan. 

Willem Takken is enthousiast: “Dat het 
dus mogelijk is om via health animators 
een gezondheidsmaatregel in te voeren 
die mensen goed begrijpen en zelf 
kunnen toepassen, dat is geweldig. 
Met deze opgedane kennis kunnen we 
natuurlijk naar meer gezondheidsvraag
stukken kijken, zoals diarree en onder
voeding, die allebei nauw samenhangen 
met malaria. Kinderen die diarree hebben 
door vervuild water lopen veel meer risico 
aan malaria te overlijden. Malaria uit 
bannen zal niet lukken, maar het hoeft 
geen dodelijke ziekte te zijn,” zegt Takken. 
Dat vraagt wel om een geïntegreerde 
aanpak van gemeenschapsmobilisatie, 
armoedebestrijding, schoon drinkwater 
voorziening en toegang tot betere gezond 
heidszorg. En laat dat nu nét de 
epicentrumstrategie zijn. 

Op naar 2019
De controledorpen zonder huizenaanpak 
en larvale bestrijding worden in 2019 ook 
betrokken bij het uitrollen van de meest 
effectieve strategie, namelijk het mug
gendicht maken van huizen in combinatie 
met bewustwording en klamboegebruik, 
natuurlijk via health animators. Het effect 
van larvale bestrijding wordt nog verder 
onderzocht. De ambitie van de onder
zoekers is om de effectief bewezen 
malaria preventiedoordegemeenschap 
toe te passen in andere gebieden en 
landen. The Hunger Project verkent 
mogelijk heden om gezamenlijk deze  
aanpak op te schalen en uit te breiden.  
Het wordt immers de hoogste tijd om  
de malariamug de baas te worden. 

Johannes Matera, rechts in beeld met 
witte blouse en aantekeningenboekje, 
is sinds 2014 de voorzitter van het 
animatorteam van epicentrum Muonda 
dat dertig leden telt. “In het begin leerden 
we hoe je malaria kunt herkennen. 
Het zelf begrijpen is één ding, maar het 
goed uitleggen aan de mensen in je dorp 
is iets heel anders. Dus daar hebben we 
veel mee geoefend. We vroegen onze 
dorpshoofden of we spreektijd mochten 
krijgen tijdens speciale gelegenheden. 
Dat pakte heel goed uit. In zeven van de 
21 dorpen in Muonda hebben we met 
elkaar alle huizen muggendicht gemaakt. 
En het werkt: we worden hier echt veel 
minder vaak ziek.”

In epicentrum Kandeu is Tijamike Stanly 
(zie foto op pagina 13) één van de twintig 
health animators. “Ik begrijp nu veel beter 
hoe je malaria krijgt en wat je ertegen kunt 
doen. De meeste mensen hier hebben 
wel een klamboe thuis, die krijgen we van 
de overheid. Maar soms is het zo heet, dat 
we er liever niet onder slapen.
 

Het voelt benauwd. We gebruiken de 
klamboes ook wel eens als kippengaas 
of visnet, ook al weten we wel dat ze daar 
niet voor bedoeld zijn. Ik ben blij dat we 
nu ook andere methodes leren en  
gebruiken om ons te beschermen tegen 
de muggen. Vlakbij het dorp ligt een 

drassig gebied met vijvers dat tijdens de 
regens onder water loopt. De ideale plek 
voor muggen om te broeden. 
Dat chemische goedje vonden we eerst 
wel eng om te sproeien. Konden onze 
geiten het water nog wel drinken?  
Maar het bleek gelukkig niet gevaarlijk.”

Majete Malaria Control Project 2014-2018
  Onderzoeksproject van de universiteiten van Malawi, Wageningen, 

Amsterdam en Liverpool
  Interventiegebied: 65 dorpen rondom Majete met ca. 25.000 mensen
  Doel: minder malaria door combinatie van klamboegebruik, snelle diagnose, 

huizen muggendicht maken en bestrijden van muggenbroednesten
  Uniek in de onderzoekswereld: uitvoering door de bevolking zelf, met inzet 

van door The Hunger Project getrainde health animators
 150 health animators zijn getraind en 2.200 huizen zijn muggendicht gemaakt
  Belangrijkste uitkomst: mensen die hun eigen huizen muggendicht kunnen 

maken, dragen zelf effectief bij aan malariapreventie.

1  Trotse vrouw des huizes Hilda 
Francis Muonda wier huis onlangs  
muggendicht is gemaakt.  
Op haar deur zit een sticker met 
een QR code van het Majete 

 Malaria Control Project, om het 
 huis goed te kunnen monitoren. 

2  Een draagbare jerrycan wordt  
gevuld met biologisch bestrijdings
middel tegen larven. Voordat het 
sproeien begint, schudden ze de 
jerrycan heen en weer om het  
middel goed te mengen met water.

  Foto pagina 12: een van de health 
animators sproeit het bestrijdings
middel in de modderpoeltjes aan de 
oever van de vijver. Daar bevinden 
zich de meeste larven.

3  Health animators in Kandeu laten 
een zelfgetekende landkaart zien 
waarop ze potentiële larvenbroed
plaatsen hebben getekend. 
Elke maand bezoeken ze de poelen 
met stilstaand water en werken ze 
de kaart bij. De kaart die zij hier 
laten zien is van september 2018. 

1 2

3

“Hoe kunnen mensen zélf een bijdrage 

leveren aan malariapreventie?”

“Malaria hoeft 

geen dodelijke 

ziekte te zijn” 
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Populaire trainingen
Een einde aan honger begint bij mensen. The Hunger Project traint jaarlijkse tienduizenden vrouwen en mannen, 
meisjes en jongens. Want met inzicht in hun eigen capaciteiten en mogelijkheden kunnen zij zelf actie ondernemen 
om hun leven te verbeteren. Vier populaire trainingen uitgelicht: 

VISION, COMMITMENT & ACTION 

De VCAworkshop is de basis van al het 
werk van The Hunger Project: van I can’t 
naar I can naar We can. Want zonder 
zelfvertrouwen is actie ondernemen lastig. 
In de VCAworkshop worden mensen uit 
gedaagd om hun dromen en visie voor een 
betere toekomst te formuleren. Ze maken 
zelf concrete en haalbare plannen om die 
dromen te verwezenlijken, door te kijken 
naar wat er wél kan. En ze voeren die 
plannen zelf uit, met zoveel mogelijk lokale 
bronnen en met ondersteuning van The 
Hunger Project. In de afgelopen tien jaar 
volgden ruim 1,7 miljoen mensen op het 
platteland van acht Afrikaanse landen, 
Mexico en Bangladesh deze workshop.

ANIMATOR TRAININGEN

Lokale vrijwilligers – de animators – zijn 
enthousiast over de nieuwe mogelijk
heden die ze zien en nemen het voor
touw in hun dorp. The Hunger Project 
traint ze, zodat ze zelf weer trainingen 
kunnen geven. Deze masters of change 
dragen hun kennis en ervaring uit naar 
hun eigen gemeenschap en inspireren 
hen tot actie. Ze laten zien wat er mogelijk 
is en motiveren zo hun dorpsgenoten. 

Louise Lagni uit Zakpota (Benin) is zo’n ani
mator. “De training gaf me het vertrouwen 
dat ik de dorpen in kon gaan om andere 
vrouwen les te geven. Samen veranderen 
we ons leven – ik realiseer me dat ik daar 
een positieve bijdrage aan lever. Inmiddels 
ben ik een soort symbool geworden:  
wanneer mensen mij zien, snappen ze 
dat er iets aan het veranderen is in onze 
familie en ons dorp.” In 2018 werden ruim 
59.000 animators getraind, die op hun 
beurt miljoenen anderen in hun dorp 
mobiliseren om in actie te komen.
 
Een korte film over 
Louise en haar  
werk vind je op: 

LEIDERSCHAP 

The Hunger Project India geeft leider
schapstrainingen aan vrouwen met een 
zetel in hun dorpsraad. De driedaagse 
Women’s Leadership Workshop is de 
start van deze samenwerking tijdens hun 
vijfjarige ambtstermijn. Want zonder kennis 
over hun rechten en mogelijk heden  
kunnen zij niet werken aan een dorp 
zonder honger, armoede en ongelijkheid.  

De vrouwelijke leiders leren alles over hun 
rol en verantwoordelijkheden in de politiek, 
maar het gaat ook over zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Zo kunnen ze echt invulling 
geven aan hun functie, en worden ze 
voorvechters voor een beter dorp. 

Een van die vrouwen is Kanakalata Patra, 
dorpsraadslid in Dhenkanal: “Ik heb al 
flink wat voor elkaar gekregen in de paar 
maanden dat ik in de dorpsraad zit. Vooraf 
wist ik niks over het politieke systeem. 
Maar nu weet ik hoe het werkt en hoe ik 
aanspraak kan maken op overheidsrege
lingen, zo heb ik al ouderenpensioenen 
voor vier ouderen geregeld. Ik wil me de 
komende tijd richten op sociale zekerheid 
voor ongetrouwde vrouwen in mijn dorp, 
en schoon drinkwater regelen voor  
minstens vijftig huishoudens.” 

HIV/AIDS

Over hiv/aids doen tal van onjuiste verhalen 
de ronde. Maar de ziekte zorgt ook voor 
veel armoede en verdriet. Daarom volgden 
al meer dan een miljoen mensen in de 
acht Afrikaanse landen een training van 
The Hunger Project over hiv/aids en over 
gendergelijkheid. En we leidden ruim 
40.000 hiv/aids animators op. Zij spelen 
een belangrijke rol in het geven van juiste 

voorlichting over en preventie van het virus. 
Zij mobiliseren in hun eigen dorp mensen 
en middelen, organiseren bijeenkomsten 
en geven advies.
 
Charles uit Majete 4 (Malawi) is zo’n 
hiv animator: “We zijn met wel tachtig 
vrijwilligers in ons dorp! Begin dit jaar zijn 
we vier dagen getraind door The Hunger 
Project. We leerden van alles over hiv: hoe 
je het kunt krijgen, wat voor fabeltjes erover 
rondgaan, hoe je jezelf kunt beschermen 
en wat je moet doen als je hivpositief 
bent. Ik voelde me enorm gemotiveerd om 
anderen te vertellen wat ik allemaal had 
geleerd. Ons plan was om wekelijks onze 
kennis in het dorp te verspreiden. Dat lukt 
niet altijd, maar twee keer per maand lukt 
zeker wel. We moeten zichtbaar zijn in het 
dorp, dus we proberen aan te haken op 
wat er al wordt georganiseerd  zoals een 
dorps bijeenkomst van de chief. Daar gaan 
wij dan ook heen, om te zeggen: kijk, bij 
ons kun je terecht voor vragen over hiv.”

Louise Lagni met haar vrouwengroep in Zakpota

Charles, hiv-vrijwilliger 
Majete, Malawi

“HOEWEL IK HET AF EN  
TOE NOG GÊNANT VINDT,  
GAAT PRATEN OVER SEKS 
MAKKE LIJKER. LAATST  
ZEIDEN JONGEREN TEGEN 
ME: WEES CONCREET, ZEG 
GEWOON PIEMEL ALS JE 
DAT BEDOELT. EN DAAR 
HEBBEN ZE WEL EEN PUNT.”
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Q&A JETHRO

Waar en wanneer heb je Salome voor 
het eerst ontmoet? 
“We ontmoetten elkaar voor het eerst in 
2016 bij een werkoverleg in New York. 
Wat een grappige start was dat! We 
gingen een blokje om en op haar veel te 
hoge hakken kon ze amper ergens heen. 
Geweldig om er zo verzorgd uit te zien 
natuurlijk, maar handig? Ho maar! Neem 
dan sneakers mee… De volgende dag 
pakte Salome de metro en dat ging fout.
Uren later kwam ze aan. Ze liet me duidelijk 
merken dat ik haar chaperonne had moeten
zijn. Normaal ben ik allergisch voor dit 
gedrag maar van haar kan ik het hebben. 
Ze heeft humor. En zelfspot. Een eerste 
ontmoeting om nooit te vergeten!”

Waar werk je het meeste aan met 
Salome? 
“De besteding en beheersing van het 
geld, binnen de kaders en budgetten die 
we hebben. We zoomen in op wat er niet 
goed loopt. Hoe komt dat? Er is inhoude
lijke kennis nodig om erachter te komen 
waarom bestedingen achterlopen of dat 
er te weinig gebudgetteerd is. Cijfers zijn 
essentieel maar vertellen je niet alles.
We moeten altijd een link met de pro
gramma’s maken en de verhalen horen.”

Wat drijft jou in je werk?
“Ik vind het heel belangrijk dat ik trots ben 
op mijn organisatie. Trots op het werk 
dat wij doen en dat ik daar een bijdrage 
aan mag leveren. Ook het feit dat we 
internationaal zijn en dat ik met diverse 
mensen en binnen verschillende culturen 
werk maakt het bijzonder. Waar staan zij? 
Waar lopen zij tegenaan? Het uitwisselen 
van die kennis houdt me gemotiveerd.” 

Collega’s
op een ander continent

Een vraag die regelmatig valt bij goede 
doelen: “Wat gebeurt er toch allemaal 
met dat geld?” Hoe ga je daarmee om?
“Ik reageer niet met een standaard 
antwoord. Ik heb geleerd om een stapje 
achteruit te zetten: wat vraagt iemand echt? 
De nonverbale communicatie speelt ook 
een grote rol. Is het oprechte interesse of 
moet je je verdedigen tegen aannames?
Ik ben altijd open en transparant en leg uit
dat we werk ondersteunen dat risico’s met 
zich meebrengt, maar dat de structuur werkt.
En dat er – net als in Nederland  in alle 
programmalanden stevige, onafhankelijke 
externe controles zijn. Elk jaar opnieuw.”

Van cijfers naar andere hobby’s: wat 
maakt jou blij?
“Ik ga graag naar concerten en festivals 
om nieuwe muziek te ontdekken. 
Sporten doe ik ook veel; van hardlopen 
tot mountainbiken.” 

Salome heeft je uitgenodigd op haar 
huwelijk in Malawi. Hoe vond je dat? 
“Klopt! Dat vond ik heel bijzonder maar 
Malawi ligt niet om de hoek, dus helaas 
kon ik niet gaan. Ik heb haar man, Andrew, 
wel ontmoet. We hebben wat biertjes 
gedronken, het was echt een leuke avond.” 

Wat vind je het leukst aan Malawiërs?
“Kinderen heten vaak Hope, Joy of Love. 
Vertederend! En dan is me nog iets op
gevallen tijdens mijn reizen door Malawi: 
de bijzondere teksten op de billboards 
langs de weg zoals Hoho drugstore en 
Hammer Time Gym. Het zegt iets over 
hoe mensen in het leven staan in Malawi 
en dat ze humor hebben. 

Q&A SALOME

Waar en wanneer heb je Jethro voor 
het eerst ontmoet? 
“Tijdens een fi nanciële meeting met colle
ga’s uit verschillende landen in april 2016 
in New York. In de eerste week hadden 
we al wel een klik maar na de tweede 
ontmoeting, wederom in New York, in 
augustus 2016, werd onze werkrelatie 
intensiever. We gingen toen ook meer 
samenwerken rondom vanuit Nederland 
gefi nancierde projecten in Malawi.” 

Waar werk je het meeste aan met 
Jethro? 
“We hebben veel contact over het werk 
dat gefi nancierd wordt door de stichting 
Dioraphte, omdat het zo’n belangrijke 
investeerder is voor Malawi. Denk aan 
kwartaalreportages, interne audits en 
hoe ik bepaalde zaken moet managen 
binnen de organisatie. Jethro is boven
dien een expert in subsidies en het 
managen ervan. Daarover vraag ik hem 
graag om advies. En het gaat niet altijd 
alleen maar over cijfers! We hebben 
allebei een dochter, verhalen over hen 
komen ook voorbij.” 

Nederland en Malawi liggen niet 
bepaald dichtbij elkaar (12.132 km 
afstand!), wat is het grootste obstakel?
 “Ik vind het pingpongen van emails soms 
ineffi ciënt. We proberen vaak te Skypen 
en Whatsappen, maar het komt regelmatig 
voor dat er hier een slechte – of geen! 
– verbinding is en ik weer naar een café 
moet verkassen voor een goede inter
netverbinding. Ik werk in Limbe, een stad 
in het zuiden van Malawi, en ben echt 

afhankelijk van de voorzieningen hier.
Voor spoedgevallen is het lastig, maar 
verder redden we ons behoorlijk.”

Een vraag die regelmatig valt bij 
goede doelen: “wat gebeurt er toch 
allemaal met dat geld?” Hoe ga je 
daarmee om?
“Als ik deze vraag krijg denk ik simpel weg 
aan het werk dat we doen en wat dat 
betekent voor de gemeenschap. 
Het bestrijden van armoede en honger en 
het bereiken van zelfredzaamheid. Het geld 
wordt daar ingezet waar het echt nodig 
is en het verandert mensenlevens in de 
meest moeilijke gebieden. Als ik het gevoel 
heb dat ik me moet verdedigen geef ik 
concrete voorbeelden van deze verande
ringen en vertel ik dat er continu fi nanciële 
controles en kwartaalrapportages zijn.” 

Wat drijft jou in je werk?
“De verschillende uitdagingen. Ik mag 
continu dealen met andere scenario’s. 
Eerder werkte ik tien jaar bij een audit 
bedrijf, met veel routine en met dezelfde 
cliënten. Ik heb nu te maken met veel 
meer stakeholders, met Nederland, 

Australië en het hoofdkantoor in New 
York. Er komt steeds iets nieuws voorbij. 
Geweldig toch!”

Van cijfers naar andere hobby’s: 
wat maakt jou blij? 
“Ik ben gek op muziek! Ik heb een enorme
collectie op mijn telefoon en in mijn auto
(waar ik geregeld meezing). Ed Sheeran, 
Nickelback, 3 doors down, John Legend… 
en nog veel meer. Ik weet dat Jethro fan 
van sport is maar daar heb ik nul tijd voor. 
Ooit speelde ik hockey maar ik denk dat 
het een jaar geleden is dat ik voor het 
laatst iets gedaan heb, of was het nou tien 
jaar terug…?”

Je bent onlangs getrouwd en je hebt 
Jethro uitgenodigd. Vertel!
“Ik ben op 25 augustus 2018 getrouwd. 
We hebben een groot diner gegeven bij 
Lake Bvumbwe in Malawi, een prachtige
plek in de natuur. Ik wilde Jethro er graag 
bij hebben omdat we het jaar ervoor, toen 
hij in Malawi was voor werk, zo’n leuke 
avond hebben gehad met mijn  toen 
nog verloofde  Andrew. Het klikte.” 

Wat vind je het leukst aan 
Nederlanders?
“Ik ben slechts één keer in Nederland 
geweest, maar heb inmiddels wel met 
drie Nederlandse collega’s van The 
Hunger Project contact. Het leukste,
met stip op één: jullie taal! Het klinkt zo 
moeilijk en grappig tegelijk. Ik kan er 
naar blijven luisteren…”

Op hoge hakken door New York bleek geen goed idee. Toch was het een mooie start van een 
samenwerking tussen twee fi nanciële collega’s, die op 12.132 kilometer afstand van elkaar werken: 
Jethro Kleibeuker uit Nederland en Salome Chavula uit Malawi. Ze delen – naast hun passie voor 
cijfers – ook hun interesse in muziek. 

Dit is Jethro Kleibeuker
Jethro is geboren op 10 november 
1969 in Rotterdam. Hij studeerde
Sociale Geografie aan de Universiteit 
van Utrecht en voltooide een MBA in 
Business Administration & Manage
ment. Jethro woonde en werkte met 
zijn partner Hanneke in Syrië en
Tanzania. Ook woonde hij drie jaar in 
Nepal met zijn gezin waar hij werkte
als landvertegenwoordiger voor ICCO 
& Kerk in Actie. Sinds 2016 werkt 
Jethro bij The Hunger Project als 
Project Finance & Global Systems 
controller. Hij heeft met zijn partner 
Hanneke een dochter van veertien
en een zoon van elf. 

Dit is Salome Chavula
Salome is geboren op 18 juni 1980 
in Blantyre, Malawi. Ze studeerde 
accountancy in Malawi. Na diverse 
accountancy jobs bij bedrijven zoals 
KPMG en AMG Global en verschillende 
NGO’s werkt ze sinds 2013 voor The 
Hunger Project als hoofd financiën en 
administratie. In 2016 is ze bovendien 
bestuurslid geworden van het Centre 
for Environmental Policy and Advocacy 
in Malawi. Salome is getrouwd en 
heeft een dochter van acht jaar uit een 
eerder huwelijk. 
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Kinderen van 
kinderen 

Een jong meisje dat, tegen haar wil, door haar ouders wordt uitgehuwelijkt aan een oudere 
man. Een véél oudere man. Dat is het overheersende beeld van een kindhuwelijk. En hoewel 
dit inderdaad voorkomt, gebeurt het minder vaak dan je misschien zou denken. Want meestal 
zijn de bruid en bruidegom leeftijdsgenoten. En zijn het niet de ouders die een gedwongen  
huwelijk bekokstoven, maar trouwen tieners vanwege een ongeplande zwangerschap.  
Daarom richten we onze pijlen op het voorkomen van tienerzwangerschappen – door het  
doorbreken van taboes en in te zetten op échte brede seksuele vorming. 

Sinds 2016 werkt The Hunger Project met 
een financiering van de Nederlandse over
heid samen met de Her Choice alliantie 
aan het terugdringen van kindhuwelijken. 
Onderzoekspartner Amsterdam Institute 
for Social Science Research (AISSR) 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
houdt ondertussen de vinger aan de pols. 
We onderzoeken waarom meisjes vroeg 
trouwen. Of onze aanpak werkt.  
En waar ruimte is voor verbetering.  
Eind 2018 maakten we van alle lopende 
onderzoeken de balans op, halverwege 
het vijfjarige programma.   
“Het Midline Report laat zien dat de  
meisjes waar we mee werken inmiddels 
echt beter weten wat hun rechten zijn.  
Ze zijn nu doordrongen van de nadelen 
van kindhuwelijken en spreken zich hier
over meer uit. Zeker in Afrika hebben  
meer meisjes het gevoel dat ze zélf kunnen 
beslissen over een eventueel huwelijk.  
En dat is hartstikke goed. Maar het is nog 
niet genoeg. Want uit het onderzoek blijkt 
ook dat veel kindbruiden zwanger, of als 
tienermoeder trouwen. Als alleenstaande 
moeder ben je een schande voor de 
familie, en meisjes kiezen dan maar voor 
een huwelijk. In de Afrikaanse Her Choice 
landen zijn ongeplande zwangerschappen 

een belangrijke reden om jong te trouwen 
– misschien zelfs wel de belangrijkste 
reden. En dus moeten we proberen om 
tienerzwangerschappen te voorkomen,” 
aldus Miet Chielens, de coördinator van 
Her Choice bij The Hunger Project. 

Een moetje
Adele (22) is voorzitter van de jongeren 
club in epicentrum Lahotan (Benin) en 
vertelt wat er gebeurt wanneer een 
meisje ongepland zwanger raakt: “Als je 
ouders ’s ochtends horen dat je zwanger 
bent, sta je ’s avonds op straat. Door het 
taboe op ongetrouwde moeders, hebben 
zwangere meisjes geen andere optie dan 
te trouwen met de vader van de baby.” 
Een ‘moetje’ dus. En dat is een probleem. 
Want zwangere, of getrouwde meisjes 
stoppen met school. “Vorig jaar waren 
er zestien zwangere meisjes op onze 
school. De meesten zijn gestopt met 
school, want er is niemand die op hun 
baby’s kan passen. Soms komt een 
tienermoeder wel weer terug, maar dat 
is de uitzondering. Een heel slim meisje 
probeerde het na haar zwangerschap, 
maar ze viel de hele tijd in slaap in de 
klas en kwam niet meer mee met de 
rest”, vertelden de jongeren van Lahotan. 

“Zwangere meisjes staan op

straat, tenzij ze trouwen.”

 Kindhuwelijken facts & figures
  12 miljoen meisjes per jaar trouwen 

vóór hun achttiende
  1 op de 5 meisjes wereldwijd is 

een kindbruid
  Dit was 1 op de 3 in de jaren 

tachtig – het aantal kindhuwelijken 
neemt dus af
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Zwanger van de eerste keer? 
Dat zwanger worden gebeurt natuurlijk 
niet vanzelf. Maar toch is het niet heel  
vanzelfsprekend dat meisjes weten 
hoe dat dan precies gebeurt  een ritje 
achterop de bagagedrager van een leuke 
jongen kan zomaar eindigen in een  
zwangerschap van een veertienjarige. 
De afgelopen jaren hebben we véél meis
jes getraind in seksuele voorlichting, maar 
toch blijkt dat hun kennis over seksualiteit 
vaak nog te beperkt is. Zo weten ze bij 
voorbeeld nog steeds niet dat je van de 
eerste keer seks zwanger kunt worden. 
Ze denken dat ongesteldheid beschermt 
tegen een zwangerschap. Of ze weten 
niet wat de anticonceptiepil is, of hoe een 
condoom gebruikt moet worden. 

Het is belangrijk dat meisjes kennis hebben 
over hun seksuele rechten en gezond
heid. Dat ze weten hoe hun lijf werkt, hoe 
ze zwanger kunnen worden, hoe ze dit 
kunnen voorkomen en waar ze terecht 
kunnen voor advies en hulp. De eind 
2018 nieuw aangetreden Her Choice 
coördinator Miet Chielens zegt daarover: 
“Dit gaat over zoveel meer dan alleen 
anticonceptie en seks. Echte brede 
seksuele vorming gaat ook over puberteit, 
over wat er verandert in je lijf en waarom. 
Het gaat over wie je bent en hoe je omgaat 

met anderen. Over relaties, groepsdruk, 
vriendschap en verliefdheid. Het gaat over 
eigenwaarde en grenzen aangeven. Over 
wat je wilt en wat je oké vindt. Daar wil je 
het met elkaar over hebben, en dat kan het 
beste via leeftijdsgenoten – bijvoorbeeld 
via Girls Clubs die we opzetten.”  

Taboe en gêne 
Extra lastig is dat seks een gevoelig thema 
is en blijft: het taboe en de gêne is groot. 
Ook docenten die zijn getraind om seksuele 
voorlichting op school te geven, voelen zich 
soms nog te onzeker om ook echt over 
seksualiteit te praten met hun leerlingen. 
In Oeganda is dit extra ingewikkeld: daar 
is het officieel verboden om seksuele 
voorlichting te geven – alleen praten over 
onthouding is toegestaan. Niet voor niets 
heeft Oeganda van alle landen in Afrika 
bijna het allerhoogste geboortecijfer –  
zes kinderen voor elke vrouw. 

En dan moet je creatief zijn, zoals 
verpleegkundige Immaculata van de 
kliniek van epicentrum Namayumba in 
Oeganda: “Op scholen vertel ik over 
de menstruatiecyclus en probeer ik via 
die insteek uit te leggen hoe je zwanger 
raakt. Helaas zijn mijn mogelijkheden 
beperkt: ik mag minderjarigen geen 
voorbehoedsmiddelen geven. Als ze toch 
zwanger raken probeer ik ze zo goed 
mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld door 
veel links te leggen met organisaties die 
zwangere meisjes kunnen helpen, zodat 
ik ze goed kan doorverwijzen bij grote 
problemen, zoals een mislukte abortus. 
En ik ga graag het gesprek aan met de 
ouders van een zwanger meisje. Ik moedig 
hen aan om voor hun dochter en voor 
haar kind te zorgen, en haar vooral niet 
nu al uit te huwelijken. Zo kan ze hopelijk 
naar school blijven gaan. In de praktijk 
werkt dit soms wel, soms niet.”  

Om beperkingen heen werken   
In alle Her Choice landen krijgt dit thema 
de komende twee jaar extra aandacht, 
bovenop onze reguliere activiteiten. 
Door onze lokale staf meer te trainen op 
brede seksuele vorming en op effectieve 
communicatie met jongeren en kinderen. 
We gaan op zoek naar goed lokaal ont
wikkeld lesmateriaal; niet alleen over kind
huwelijken maar over alle aspecten van 
seksuele vorming. We maken gezond
heidscentra vriendelijker voor jongeren. 
En getrainde jongeren gaan met elkaar 
het gesprek aan over seksualiteit in de 
breedste zin van het woord. 
Meisjes die toch jong moeder worden 
bieden we alternatieven. Zo traint Solome 
uit Namayumba tienermoeders die met 
school zijn gestopt. “Vier van deze vijftien 
meisjes zijn inmiddels getrouwd, de rest 
woont met hun baby bij hun ouders.  
Ik leer ze handwerk maken  zoals sieraden 
 waarmee ze wat geld verdienen. Dat gaat 
zo goed dat we nu als groep proberen 
om een lening bij de lokale microkrediet
bank te krijgen, zodat we onze productie 
kunnen verhogen. Tijdens het handwerken 
ga ik met de meiden in gesprek over hoe 
ze hun kindjes zo goed mogelijk kunnen 
voeden. Het is jammer dat ik maar plek 
heb voor vijftien, er zijn er zoveel meer die 
ik zou willen helpen.”  
Her Choice probeert te voorkomen dat 
ouders hun zwangere tienerdochters  

verplichten te trouwen. In plaats daarvan 
probeert zij ouders te laten helpen 
met de baby, zodat hun dochters een 
opleiding kunnen afmaken. We zetten 
vangnetten op in de gemeenschap om 
kwetsbare meisjes te beschermen.  
En we trainen medewerkers, leerkrachten 
en gezondheidswerkers, zodat ze om 
allerlei beperkingen heen kunnen werken 
en een oplossing kunnen zoeken voor  
de meisjes en hun kinderen. 

Kinderen van kinderen
Werk aan de winkel dus. Zodat we zoveel 
mogelijk meisjes – en hun kinderen – een 
kans op een toekomst kunnen geven.  
De gesprekken met groepen jongeren 
stemmen Miet hoopvol: “Het is zo mooi 
dat de jongerengroep van Lahotan zo 
open over tienerzwangerschappen en 
kindhuwelijken durft te praten. Ik denk 
echt dat zij het voor hun kinderen anders 
gaan doen. Uiteraard doen we er alles 
aan om te voorkomen dat zij zelf jong 
trouwen, maar ik verwacht ook groot 
effect bij hun toekomstige kinderen.  
Bij die volgende generatie hoop ik geen 
kinderen van kinderen meer te zien.”

 Her Choice in cijfers

  5 partners: Stichting Kinderpostzegels, ICDI (International Child Development 
Initiatives), AISSR/UvA, The Hunger Project en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken

 5 jaar: van 2016 t/m 2020 
  6 strategieën: empoweren van meisjes; meisjes op school houden; laag 

drempelige toegang tot gezondheidszorg; economische zekerheid voor meisjes 
en hun familie; mobiliseren van de lokale gemeenschap; beleidsbeïnvloeding

  10 landen: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Mali, Nepal, 
Oeganda, Pakistan, Senegal

  meer dan 1.100 dorpen, verdeeld over 37 epicentra in Afrika en 56 unions in 
Bangladesh 

 25 voorkomen kindhuwelijken in epicentrum Geza Washa in Ethiopië (2018)
  5.204 meisjes, 3.621 huishoudens, 68 gezondheidscentra en 145 leraren deden 

mee aan het midline onderzoek 

Kindhuwelijken en honger
Kindhuwelijken hangen nauw samen 
met honger en armoede. Kindbruiden 
stoppen eerder met school, krijgen 
minder kansen en hebben een lager 
inkomen. Ze krijgen jonger en meer 
kinderen, die vaker ondervoed zijn. 
Zij, en hun kinderen, kunnen nauwe
lijks aan extreme armoede en honger 
ontsnappen. Door meisjes zelf te 
laten bepalen of, wanneer en met wie 
ze willen trouwen, kunnen we de  
vicieuze cirkel van honger en armoede 
doorbreken.   “De kennis over 

seksualiteit is 

beperkt.”

“We moeten creatief zijn en 

om beperkingen heen werken.”

“Meisjes weten niet dat ze van de eerste

keer ook zwanger kunnen worden.”

Verpleegster Immaculate in de gezondheidskliniek Namayumba, Oeganda

In de youth corner van de kliniek van 
Namayumba maken jongeren zoals 
Ruth zelf maandverband, zodat ze 
tijdens hun menstruatie toch naar 
school kunnen. Om het taboe op 
menstruatie te doorbreken helpen 
de jongens een handje mee. 

Adele, voorzitter van de jongerenclub in Lahotan, Benin

Je vindt het hele Her Choice Midline 

Report op thehungerproject.nl en 

her-choice.org. 



Marga Zuurbier in India Saskia Bouter met haar vader in Benin

Boele de Jong in Benin 
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te zien, ga je verder dan ‘geen vis maar 
een hengel geven’. Mensen met honger 
bedenken zelf wel dat ze een hengel 
nodig hebben.” Boele is sinds 2018 lid 
van de Raad van Toezicht van The Hunger 
Project, en sinds 2012 onderdeel van het 
Kataklenetwerk. 

Verandering begint bij mensen
Saskia Bouter vat deze aanpak samen 
onder de noemer transformatie. 
Behalve organisatiecoach en directeur bij 
RealNext is ze ook connector voor The 
Hunger Project en legt ze contacten met 
potentiele investeerders. “Ik zie veel over
lap tussen het werk in Beninese dorpen 
en in Nederlandse bedrijven. Verandering 
begint altijd met mensen en hun visie. 
Als je chronisch honger hebt en elke dag 
bezig bent met overleven, dan heb je 
niet zoveel ruimte om na te denken over 
een andere toekomst. Dat is net zo in het 
bedrijfsleven: als je teveel operationeel 
werkt van dagtotdag, dan zie je niet 
wat er volgende week nodig is. In Benin 
begint het daarom met geloven dat het 
anders kan. Daarover kunnen nadenken, 
dát is transformatie. En daarna daagt The 
Hunger Project ze uit om te bedenken 
wat ze zouden willen en wat daarvoor 
nodig is. Voor zichzelf, voor hun kinderen, 
voor hun omgeving.” Ook voor Boele 
is dat de kern: “Eigenlijk is The Hunger 
Project faciliterend, om mensen te laten 
doen wat ze zélf bedenken dat ze willen 
doen. Mensen kunnen zo zichzelf  
ontwikkelen.” 

Naast de aanpak spreekt ook het eind
doel aan. Kataklelid Elsbeth Volkers: 
“Het grootste verschil met andere NGO’s 
is dat The Hunger Project zich zo richt op 
zelfredzaamheid. Het begint met mensen 
uitdagen en honger verhelpen. En daarna 
volgt onderwijs en gezondheidszorg 
en dan komt alles in beweging. Je ziet 
zo’n hele gemeenschap op een steeds 
hoger plan komen. Je hebt er wel een 
wat langere adem voor nodig, maar het 

De investeerders zijn een belangrijk onder 
deel van The Hunger Project. Naast de 
onmisbare financiële steun zijn ze een 
bron van energie, contacten en inspi
ratie. Voor de investeerders levert hun 
investering op de eerste plaats sociaal 
rendement op: via The Hunger Project 
bereiken ze veel impact. Maar het geeft 
ze ook een (nieuw) netwerk en inzichten 
 zoals inspirerende voorbeelden van 
leiderschap en ondernemerschap.

In dit artikel vertellen Odisha’s 100lid 
Marga Zuurbier, Katakle’ers Boele de Jong 
en Elsbeth Volkers en organisatiecoach en 
connector Saskia Bouter over hun betrok
kenheid bij The Hunger Project.

Meer dan een hengel 
Marga Zuurbier, directeur bij het Ministerie 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 
had een persoonlijke reden om voor The 
Hunger Project te kiezen. “Mijn moeder is 
mijn grote inspiratiebron: zij was gemeente 
raadslid hier in Nederland en liet zien 
welke impact je kunt hebben op je 
eigen omgeving. Ze had een groot 
doorzettingsvermogen en nam de beste 
besluiten voor de inwoners. We hebben 
meer van dat soort vrouwen nodig om 
armoede de wereld uit te krijgen. 
Daarom ondersteun ik via Odisha's 100 
vrouwelijke raadsleden in India, zodat zij 
hun dorp kunnen verbeteren. Deze ge 
kozen vrouwen weten heel goed wat er 
nodig is: van basisbehoeften als goed 
drinkwater tot pensioenen voor alleen
staande ouderen. Door het leiderschaps
programma van The Hunger Project India 
kunnen zij die ideeën realiseren. Zo krijg 
je ongelofelijk veel voor elkaar; het is een 
gouden formule.” 

Uitgaan van de mensen met honger zelf 
dus. Want zij weten het beste wat er 
nodig is in hun omgeving. Dat spreekt ook 
Boele de Jong, CFO bij Dutch Bakery, 
aan. “Door mensen met honger niet als 
het probleem, maar als de oplossing 

Door de ogen van investeerders
Onmisbaar voor The Hunger Project zijn de mensen die samen met ons optrekken naar het einde 
van honger. Tientallen ondernemers, bedrijven en stichtingen maken als investeerder, sponsor of 
partner ons werk mogelijk. Ze openen hun netwerk, dragen bij aan een specifieke regio of sluiten 
zich aan bij een netwerk, zoals Katakle voor Benin of Odisha’s 100 voor India. 

“Het is een één op één parallel 

met het bedrijfsleven.”

Investeren in het einde van honger
Wil je ook investeerder worden?  
Met elkaar geven we dat laatste zetje  
op weg naar het einde van honger.  
Sluit je bijvoorbeeld aan bij: 

Odisha’s 100 
Odisha’s 100 is een netwerk van bijzon
dere en gedreven Nederlandse vrouwen. 
Samen investeren zij in vrouwelijk leider
schap met een waanzinnig doel: 
het einde van honger in de staat Odisha 
in India. Meer informatie vind je op  
odishas100.nl 

Katakle.nl
Katakle.nl is een groep ondernemers die 
zich inzet voor Benin, door te focussen 
op ondernemerschap en zelfredzaam
heid. Sluit je aan en kijk op katakle.nl

werkt. Ik denk dat het de enige manier is 
waarop dit kan. Boele: “Het is fantastisch 
dat zij na een aantal jaar kunnen zeggen 
‘dankjewel voor de hulp, we staan nu op 
eigen benen.” 

De beste investering 
Marga, Boele, Saskia en Elsbeth krijgen 
veel terug voor de tijd, geld en energie 
die ze in The Hunger Project investeren. 
Marga noemt haar lidmaatschap van 
Odisha’s 100 de beste investering die 
ze tot nu toe deed in haar leven. Marga: 
“Je helpt mee aan échte verbetering en 
draagt structureel bij aan het verminderen 
van armoede en honger in de wereld. 
Odisha’s 100 levert ook nog eens een 
fantastisch netwerk op vol inspirerende 
vrouwen die begaan zijn met problemen 
in de wereld. Er is ruimte voor goede 
discussies over je eigen belevenissen 
en het werk dat je doet. En ook op veel 
diepere levels heeft het mij persoonlijk 
veel gebracht: ik realiseerde me door 
de ervaring in India, dat ik als leiding 
gevende vooral medewerkers inzicht moet 
geven hoe zij hun eigen ideeën kunnen 
realiseren.”

Saskia ziet ook hoe Nederlandse 
investeerders leren van het werk in de 
Beninese dorpen en hoe die werelden 
met elkaar mengen. “Geld gaat van hier 
naar daar, en ze krijgen inzichten en de 
menselijke maat in hun onderneming 
ervoor terug. Ondernemers die zijn mee 
geweest op investeerdersreis zien hun 
eigen ondernemerschap gespiegeld. 
Ze raken ervan doordrongen dat er veel 
meer potentie in mensen zit dan ze 
misschien dachten – en dat kunnen ze 
gebruiken in hun eigen bedrijf.” 

Onvergetelijke ervaring 
Het bezoek van Marga aan India was 
onderdeel van de investeerdersreis van 
Odisha’s 100, zodat leden met eigen 
ogen het effect van hun investering 
kunnen zien. Een onvergetelijke ervaring, 

aldus Marga. “Wat heb ik ongelooflijk veel 
kracht gezien bij die vrouwen. Zo vertelde 
een vrouwelijk dorpsraadslid dat ze door 
de trainingen nu in driekwart jaar al meer 
voor elkaar had gekregen dan in haar 
hele eerste termijn van vijf jaar.”

Ook leden van Katakle kunnen mee op 
reis naar Benin. Elsbeth en Boele gingen 
al meerdere keren mee, waaronder de 
jubileumreis in maart 2018. Elsbeth ging 
samen met haar man Rick en haar twee 
kinderen. “Ik vind het belangrijk dat ze 

zien dat er ook een andere wereld is   
Het was mooi om mee te maken dat zij 
in Benin ook meteen getriggerd werden, 
net zoals bij Rick en mij ook gebeurde. 
Je draagt dat de rest van je leven met je 
mee, het laat je nooit meer los.

Een investering op maat
Investeren in een specifiek land of regio, of een epicentrum naar zelfredzaam
heid brengen: we denken graag met je mee over een investering op maat. 
Neem gerust contact op voor een kop koffie en een gesprek over 
de mogelijkheden.

Elsbeth Volkers met haar 
dochter Lisa in Benin



En met resultaat:
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Bravo Benin 
Verspreid over acht landen in Afrika werkten 95 clusters van dorpen in 
2018 aan het einde van honger en armoede, op weg naar het ultieme doel:  
zelfredzaamheid. Zo’n cluster van dorpen noemen we een ‘epicentrum’.  
In de afgelopen jaren zijn bovendien inmiddels 31 van dit soort ‘epicentra’ 
al zelfredzaam geworden. In Benin vierden we in maart 2018 het grootste 
zelfredzaamheidsfeest ooit en dat feest werd later dat jaar - met veel geluid 
- voortgezet in Nederlandse theaterzalen. 

Epicentrum Kissamey ligt in het zuidwesten 
van Benin, dichtbij de grens van Togo. 
In de regio rondom het epicentrum wonen 
zo’n 28.000 mensen verspreid over twaalf 
dorpjes. The Hunger Project Benin begon 
hier in 2008 met de eerste activiteiten. 
Tien jaar later vierde Kissamey een groots 
feest van zelfredzaamheid, samen met 
een groep Katakleinvesteerders en het 
Nederlands Blazers Ensemble – het NBE 
(lees meer over ondernemersnetwerk 
Katakle op pagina 2425 in dit jaar 
magazine). Het NBE reisde met The Hunger 
Project mee naar Benin: het land van 
dansers, virtuoze percussionisten en 
voodoomuziek. In epicentrum Kissamey 
speelden ze samen met tientallen lokale 
musici de sterren van de hemel. De in 
Benin gemaakte muziekvrienden reisden 
enkele maanden later naar Nederland om 
met het NBE de voorstelling ‘Desert Blues’ 
te maken: een vurig spektakel dat voorbij
ging aan grenzen en genres. In de maand 
oktober was de ‘Desert Blues’ te zien in 
tien Nederlandse theaters – van Haarlem 
tot Utrecht, en van Enschede tot Tilburg.

Cynisme gesloopt
Radioen televisiepresentator Felix Meurders, 
al lang betrokken bij The Hunger Project 
en lid van de Raad van Advies, vierde 
tijdens de Katakle jubileumreis het succes 
van investeren in het einde van honger in 
Benin. Voor hem was het zelfredzaamheids 
feest in Kissamey extra mooi, want in 
2010 was hij ook bij de opening van het 
epicentrum aanwezig. De cirkel was rond. 
Hij sprak op Radio 1 en 4 over deze reis en 
schreef een opiniestuk in de Volkskrant:
“Na alle terechte kritiek op hulpclubs 
is het tijd om te zien dat er vooral veel 
goeds gebeurt. Net als honderden 
andere organisaties doet The Hunger 
Project fantastisch werk en heeft ze veel 
steun in de samenleving. 

Maar je leest er nooit iets over, omdat 
goed nieuws immers geen nieuws is.  
Nu ben ik als journalist ook volger en 
supporter van World’s Best News en 
meen met hen dat succesvolle verhalen 
óók verteld moeten worden. Na al die 
jaren van inspanning is dit epicentrum 
zelfredzaam. Vrijwel tegelijk met drie 
andere epicentra in Benin. The Hunger 
Project is hier klaar, het project is afgerond. 
Ze kunnen alleen verder. Zelf hield ik het 
niet voor mogelijk, maar de inwoners 
van Kissamey sloopten de afgelopen tijd 
vakkundig mijn cynisme.”

Kijktips! 

•  De Videomakers 
reisden mee naar 
Benin en maakten 
in zelfredzaam epi
centrum Zakpota prachtige portretten. 
Giselle, Fulbert, Louise, Bienvenu en 
Emilienne willen verandering in hun dorp 
en zetten zich daarvoor in; ze hebben 
succesvolle bedrijfjes gestart, bieden 
werk aan hun dorpsgenoten, zetten 
vrouwelijk leiderschap op de kaart en 
leiden jongeren op tot kleermaker.  
“Zo worden we allemaal sterker.” Kijk je 
mee naar hun verhalen over ambitie, 
durf, ondernemerschap, vertrouwen, 
women empowerment en over wat er 
wél kan?

•  Ook is er een videoportret gemaakt 
waarin Nederlands Blazers Ensemble 
fluitiste Jeannette Landré en de 
Beninese hiphop artiest Flaviano, 
die zelf uit Zakpota komt, vertellen 
over deze bijzondere samenwerking. 

Op naar meer
Tussen 2015 en 2017 werden 
de eerste 24 epicentra zelfred-
zaam. In 2018 werden er daar 
nog eens vijf aan toegevoegd: 
31 in totaal dus, met in totaal 
meer dan 500.000 inwoners. 
Na een aantal jaar training en 
begeleiding door The Hunger 
Project, werken zij zo goed met 
elkaar en met hun lokale over-
heid samen, dat ze voortaan 
zelf verder kunnen.  

“Het epicentrum is in ontwikkeling 

en ik ontwikkel mee.”



Hiphop artiest Flaviano tijdens NBE feest

Epicentrum Lahotan

Het NBE in Benin

Zelfredzaamheidsfeest Katakle 10 jaar

Riske van de Videomakers in actie

“IK WENS MIJN KLEINKINDEREN, 
DE JONGENS ÉN MEISJES, TOE DAT 
ZIJ GOED OPGELEID, EMPOWERED 
EN ONAFHANKELIJK ZIJN – DAT IS 
HET ALLERBELANGRIJKSTE VOOR 
HUN TOEKOMST.”

Human of THP

Anju Aktar, vrouwelijk leider 
in Gangni, Bangladesh
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Zelfredzaamheid is niet hetzelfde als zelfvoorzienend.
In een zelfredzaam epicentrum is niet per se elke bestaande 
behoefte of vraag beantwoord, maar het gaat er wel duidelijk 
beter met honger en armoede. En het belangrijkste: 
de gemeenschap heeft genoeg ervaring en vertrouwen 
opgedaan om met elkaar nieuwe uitdagingen op te kunnen 
pakken, ook bij woeste tegenwind – en zijn op weg naar het 
einde van honger en armoede voor iedereen. 

Een mijlpaal is dat in 2018 voor het eerst in alle Afrikaanse 
programmalanden waar The Hunger Project werkt, zelf 
redzame epicentra zijn – met uitzondering van Zambia, waar 
we nog maar net begonnen zijn. Ook de andere epicentra 
maken goede vooruitgang: we verwachten dat in 2019 nog 
eens 17 epicentra zelfredzaam kunnen worden.
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Adeline Abile, met tweejarig zoontje Lumière, 
bankmedewerker epicentrum Lahotan, Benin

Pascal Djohoussou, Directeur The Hunger Project Benin

“We verbeteren en verstevigen 
onze epicentrumstrategie. 
Door goed te kijken naar, en in 
te spelen op wat er nodig is ná 
het zelfredzaam verklaren van 
een epicentrum. We bekijken 
kritisch of we het nog beter 
kunnen doen en blijven onszelf 
vragen stellen: hoe kunnen 
we met minder budget de 
strategie laten werken, kan het 
epicentrumgebouw er anders 
uitzien, met wie kunnen we slim 
samenwerken?”

“Ik werk sinds september 2018 
bij de bank van het epicentrum 
en ben heel bij met deze baan. 
Mijn werkzaamheden gaan nu 
nog handmatig maar hope
lijk binnen korte tijd via een 
computer, het is wachten op 
de juiste software. In het begin 
was het vrij rustig bij de bank, 
na trainingen en uitleg werd het 
laagdrempeliger om te lenen 
en sparen. Het epicentrum is 
in ontwikkeling en ik ontwikkel 
mee.”
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Goed nieuws is juist nieuws 
Veel te weinig Nederlanders weten hoeveel vooruitgang er eigenlijk wordt geboekt in de wereld. Vooral in lage 
inkomenslanden zijn de laatste jaren hele belangrijke stappen vooruitgezet op het gebied van armoedebestrijding, 
gezondheid en veiligheid. In 1965 leefde nog ruim de helft van alle mensen in extreme armoede; vandaag de dag zijn 
dat er nog 10%. Dat is 10% teveel, maar het is wel een hele belangrijke sprong vooruit. Negen van alle tien kinderen in 
de wereld gaat tegenwoordig naar school. En zo is er nog veel meer vooruitgang te melden. Maar wie wéét dat nou?  

Het nieuws gaat immers juist vooral over wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld. Wie het nieuws volgt, wordt daar vaak vooral 
cynisch en apathisch van. Juist daarom steunde The Hunger Project de afgelopen jaren de World’s Best News beweging (WBN), 
die speciaal is opgericht om Nederlanders te inspireren met nieuws over vooruitgang. Dat deden we eerst met een klein groepje 
goede doelen, daarna met steeds meer anderen, onder andere via branchevereniging Partos en met financiering van de Bill en 
Melinda Gates Foundation.

89 journalisten ondertekenden het 
WBNmanifest ‘naar een verantwoorde 
journalistiek.’ Het WBN team gaf presen 
taties op veel grote mediaredacties en 
scholen voor journalistiek in het hele 
land, en trainde tientallen communicatie
medewerkers van goede doelen.  
Het team van WBN was bovendien 
zelf ook met grote regelmaat op radio 
en televisie. De WBNboodschappen 
verschenen op de schermen op de 
perrons en in de intercity’s van de NS, 
en op alle grote schermen op de vele 
Bevrijdingsfestivals op 5 mei.  
Met hun campagne bereikte WBN alleen 
al in het voorjaar van 2018 rond de 
vijf miljoen mensen. 
Uit een onderzoek in 2018 van WBN en 
Motivaction bleek dan ook dat Neder
landers iets positiever zijn gaan denken 
over vooruitgang in ontwikkelingslanden. 
En dat was precies het doel dat WBN 
wilde bereiken. Want alleen wanneer 
Nederlanders zien dat hun inzet voor 
een betere wereld succesvol is, blijven 
zij zich inzetten voor mensen die het 
minder getroffen hebben dan zij zelf. 
Missie geslaagd dus.

De WBNcampagne begon op 1 januari 
2016. Met een klein team zette project
leider Ralf Bodelier in de jaren daarna vol 
goede moed steeds weer nieuwe initiatie
ven op de rails. In mei 2016 deelden meer 
dan 100 vrijwilligers in vijf steden 20.000 
kranten uit onder de noemer ‘We staan er 
beter voor’. Ruim 600 journalisten  
ontvingen wekelijks drie verse berichten 
over mondiale vooruitgang. Regionale 
kranten maar ook mediabedrijven als 
RTL en BNN-VARA, NOS en Sublime FM 
namen regelmatig deze berichten over. 
Met alles bij elkaar de inzet van nog geen 
twee FTE per jaar schreef het team van 
WBN bovendien honderden opiniestukken 
die werden gepubliceerd in nationale en 
regionale kranten en tijdschriften. Er waren 
presentaties en trainingen voor bijna 600 
‘kennisbemiddelaars’ in de journalistiek 
en in maatschappelijke organisaties, en 
een groep getrainde vrijwilligers verzorgde 
tientallen presentaties en gastlessen over 
een constructieve kijk op de wereld voor 
studenten, vrouwengroepen, kerken 
en ‘gewone Nederlanders’, waar onder 
32 masterclasses aan leerlingen van 
IMCWeekendscholen. 

The Hunger Project bood de 
WBNcampagne drie jaar lang gratis 
werkplekken en secretariële onder
steuning, en leverde bestuursleden en 
contacten uit ons netwerk. Ondanks 
vele verwoede pogingen lijkt het nog 
niet te lukken om een verlenging van 
de financiering te vinden.  
Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
de WBNcampagne in de toekomst 
een nieuwe vorm vindt waarin hun 
belangrijke werk wel door kan gaan. 
The Hunger Project blijft dat in elk 
geval waar mogelijk ondersteunen.  

Van 2000 tot 2015 werkten de Verenigde 
Naties met 8 Millennium Ontwikkelings
doelen aan een betere wereld. Nu werken 
we al bijna vier jaar met de opvolgers 
daarvan, de 17 Duurzame Ontwikkelings
doelen. Met de Millenniumdoelen werden 
wonderen verricht. Extreme armoede, 
honger, moeder en kindersterfte; het 
daalde allemaal en bovendien razendsnel. 
Of dat met de Duurzame doelen ook zal 
gebeuren, is nog maar de vraag. 
Met doel 2, ‘einde aan de honger’, gaat 
het in elk geval niet goed. Sinds in 2015 
de doelen werden aangenomen, steeg 
het wereldwijde aantal hongerigen van 
785 naar 821 miljoen.  

Aan het ontbreken van ambitie ligt het 
niet. Terwijl het in de Millenniumdoelen 
nog ging om het ‘halveren’ van extreme 
armoede, spreken de Duurzaamheids
doelen over het ‘beëindigen’ van de 
armoede. Met de Millenniumdoelen 
moesten ziekten als aids, TBC en malaria 
worden ‘teruggedrongen’, volgens de 
Duurzame doelen mag er in 2030 niet één 
kind meer aan sterven. Bovendien gaat 
het in de nieuwe doelen ook om een beter 
milieu, beperken van de klimaatverande
ring en een duurzame economie. 

Daarbij beperken de Duurzaamheids 
doelen zich niet langer tot het arme Zuiden. 
Nu gaat het ook om leefbare steden, om 
beter onderwijs en om meer veiligheid in het 
rijke Westen. In 2020 al, dus over twéé jaar, 
‘moet wereldwijd het aantal doden door 
verkeersongevallen zijn gehalveerd’. En in 
2030 heeft ieder mens, overal ter wereld, 
een fatsoenlijke ziektekostenverzekering. 
Niet alleen in de Verenigde Staten van 
Trump, maar ook in het Congo van 
Tshisekedi. En dan moeten we ook nog 
eens gaan ‘beschikken over een levens
stijl die in harmonie is met de natuur’.
Het succes van de eerdere MDG’s was dat 

Veel teveel doelen?

de 8 doelen helder waren gekozen. Met 
een beperkt aantal aansprekende doelen 
vang je de aandacht van een groot publiek 
en mobiliseer je wereldwijde steun. Ook 
kun je op dat beperkte aantal terreinen 
werkelijk verschil maken.  

Beter nog dan 8 millenniumdoelen, was het 
wellicht geweest om het bij 5, 4 of 3 doelen 
te houden. 

In de nieuwe SDG’s gaat het zelfs niet om 
17 doelen. Deze 17 zijn voor een groot deel 
zó algemeen geformuleerd, dat we de werk 
elijke doelen moeten zoeken in niet minder 
dan 169 subdoelen. En dat zijn er simpel 
weg véél te véél. Zelfs Mozes sjouwde met 
niet meer dan tien geboden toen hij terug 
keerde van de berg Sinaï. Wanneer je álles 
wil gaan doen, dan doe je uiteindelijk niets. 

Leidraad in het kiezen van een handvol 
SDG’s had de vraag van Gandhi kunnen 
zijn. Wat zijn de doelen waar de ‘armste en 
zwakste mens die je ooit hebt gezien het 
meeste aan heeft’? En dan kom je waar
schijnlijk uit bij ‘een duurzaam einde van de 
honger in de wereld’, het missionstatement 
van The Hunger Project.

Journalist en filosoof Ralf Bodelier was de afgelopen jaren leider van World’s 
Best News. Deze opiniebijdrage schreef hij speciaal voor dit magazine. Voor 
de volledigheid melden we hier graag dat The Hunger Project het eigenlijk 
helemaal niet eens is met Ralf's stelling in dit artikel - dat blijkt ook wel uit de 
rest van dit magazine. Maar een frisse scherpe blik is altijd zinnig. Die willen 
we u dus zeker niet onthouden. 

Column

“Zelfs Mozes 

sjouwde met 

niet meer dan 

tien geboden”
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Een goed begin
Nog niet overal krijgen baby’s en hun ouders kans op een goede, gezonde start. Daarom ondersteunt  
The Hunger Project moeders en hun kroost wereldwijd – voor, tijdens en na de geboorte, zodat 
baby’s óveral ter wereld op eigen kracht groot en sterk kunnen worden.  

Zowel de baby als de kindersterfte 
daalde wereldwijd sinds 1990 met meer 
dan de helft. Een enorme prestatie  
die we vooral te danken hebben aan  
verbeterde gezondheidszorg, succesvolle 
ontwikkelingssamenwerking en massale 
vaccinatiecampagnes waardoor ziektes 
als polio bijna tot het verleden horen. 

Maar toch halen elk jaar nog steeds vijf 
miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet. 
En dat zijn er vijf miljoen te veel. In bijna 
de helft van de gevallen is ondervoeding 
de belangrijkste oorzaak. En nog eens 
151 miljoen kinderen lopen door onder
voeding een blijvende fysieke en mentale 
achterstand op. 

1000 dagen
De eerste 1000 dagen van een mensen 
leven – geteld vanaf de eerste dag van de 
zwangerschap tot de tweede verjaardag 
 zijn cruciaal. De razendsnelle fysieke en 
mentale ontwikkelingen in deze periode 
leggen de basis voor een gezond leven, 
en daarmee zijn die 1000 dagen dé sleu
tel tot een gezonde volgende generatie. 
Want wanneer een kind wel voldoende 
vitaminen en mineralen krijgt, plukt het 
daar levenslang de vruchten van. Een 
goede start werkt een leven lang door.

Daarom ondersteunt en begeleidt The 
Hunger Project zwangere vrouwen, jonge 
ouders en hun kinderen. Dat begint bij 
voorlichting over het belang van gezonde 
voeding in de eerste 1000 dagen. 

Lokale vrijwilligers leren alles over lokaal be 
schikbaar gezond eten tijdens de zwanger 
schap, het belang van borstvoeding en 
van voedzame eerste hapjes. Deze kennis 
delen zij met zwangere vrouwen en jonge 
moeders in hun buurt. En ze gaan in 
gesprek over lokale voedingstradities. 

Mega resultaat
Maar ondersteuning voor jonge ouders 
en hun kroost stopt niet bij het geven 
van voorlichting over gezonde voeding. 
Voor een goede en gezonde start gaat 
het ook om nabijheid van zorg, zwanger
schapscontroles en professionele hulp bij 
de bevalling. En over vaccinaties, goede 
hygiëne en hivcounseling. The Hunger 
Project werkt aan al deze activiteiten.  

En met een mega resultaat: steeds meer 
vrouwen gaan naar de epicentraklinieken 
voor prenatale controle en voedings advies. 
In epicentrum Enemore in Ethiopië steeg 
bijvoorbeeld het aantal vrouwen dat zich 
tijdens een zwangerschap vier keer laat 
controleren van 8% naar 96%. Tot en 
met 2018 bezochten er alleen al in alle 
werkgebieden in Afrika van The Hunger 
Project bijna 250.000 vrouwen tijdens 
hun zwangerschap regelmatig de kliniek 
van een epicentrum. En werden 25.635 
kinderen onder professionele begeleiding 
geboren. 

Ook werd het gewicht van bijna 1,2 miljoen 
kinderen in de gaten gehouden, en werden 
er ruim 935.000 kinderen gevaccineerd. 
In India en Bangladesh houden we dat 
op een andere manier bij, maar zijn de 
cijfers niet minder indrukwekkend. 
Zo geven we overal waar we werken 
de nieuwe generatie een kans  
op een gezonde en sterke start.

1000 dagen in Bangladesh
In de regio Khulna in Bangladesh is 
het gebruikelijk dat vrouwen tijdens 
hun zwangerschap juist minder eten, 
omdat ze bang zijn dat ze anders een 
te groot kind moeten baren.  
Nurjaham Bagum vertelt wat ze in de 
1000dagen sessies heeft geleerd:  
“Ik ben goed opgeleid en heb 
computer  wetenschappen gestudeerd, 
maar over 1000dagen wist ik niks.  
Mijn informatie kwam van mijn moeder 
en buren: tijdens hun zwangerschappen 
namen zij geen rust, aten ze minder 
en bonden zij hun buik strak in. Met wat 
ik in de vrouwengroep heb geleerd, 
wilde ik het anders doen. Ik zorgde 
ervoor dat ik genoeg at; vooral meer 
groenten, fruit en vis. Ik probeerde 
meer te rusten. En in de kliniek werd 
mijn gezondheid en de groei van mijn 
kindje in de gaten gehouden. 
Mijn zoontje is nu tien maanden oud  
en ik geef hem borstvoeding.”

Moringa
Met steun van de Nationale Postcode 
Loterij kon The Hunger Project het 
succesvolle Moringaprogramma 
uit Benin uitbreiden naar Ethiopië, 
Malawi en Oeganda. Daar bereikten 
we afgelopen jaren zeven miljoen 
mensen met informatie over gezonde 
voeding en Moringa  de wonder
boom met voedzame bladeren. In 
maar liefst zeventien epicentra werkten 
we met zaden, stekjes, boompjes, 
kwekerijen, demonstratietuinen 
en kookworkshops. Zo ontvingen 
76.000 mensen een Moringastekje 
en leerden zij hoe ze ondervoeding 
kunnen herkennen en tegengaan. 
En 40.000 mensen volgden kook
workshops waar gezonde recepten 
werden geprobeerd en geproefd.

In Ghana is de moedersterfte hoog.  
En 57% van de klinieken is bemand met 
slechts één verloskundige: 24/7 hulp 
is daardoor niet beschikbaar. Daarom 
hebben we de handen ineengeslagen 
met de Ghanese gezondheidsdienst. 
In een tweejarig programma worden 
verpleegsters opgeleid tot assistent
verloskundigen, zodat vrouwen altijd 
onder professionele begeleiding 
kunnen bevallen. 

The Baby Project
Wil jij een verschil maken voor  
kersverse ouders en hun baby's?  
Doe mee aan The Baby Project! 
Stel je vraagt je familie, vrienden  
en collega’s om een bijdrage voor  
The Hunger Project in plaats van  
kraam cadeaus. Zo maakt jouw kleine 
een verschil voor baby’s én hun ouders 
aan de andere kant van de wereld.  
Een grenzeloos kraamcadeau! Kijk voor 
alle informatie op thebabyproject.nl.

Baby Mikki
De ouders van baby Mikki: "We hadden 
écht wel genoeg rompers en knuffels. 
Dus bij de geboorte van onze tweede 
wilden we het anders doen: we deden 
mee aan The Baby Project. Op het 
geboortekaartje van Mikki gaven we 
als cadeautip dat we eigenlijk alles al 
hadden, en in plaats van kraamcadeaus 
liever een bijdrage voor The Hunger 
Project wilden. Familie en vrienden 
reageerden enthousiast. In totaal werd 
er meer dan 500 euro gegeven.  
Zo maakt Mikki, zo klein als ze nog is, 
meteen al een groot verschil."

“Dit is mijn tweede dochter, ze is tien uur 
geleden geboren. Een naam heeft ze 
nog niet, die krijgt ze van haar opa, de 
vader van mijn man. Zo hoort dat bij ons. 
Van mijn eerste dochter ben ik bevallen in 
het overheidsziekenhuis verderop, maar 
ik vind het in deze kliniek veel fijner. Het is 
hier schoner, rustiger en heel belangrijk: 
op loopafstand.”

“Nadat we een doodgeboren kindje 
kregen, zijn mijn vrouw en ik gaan testen, 
want we begrepen niet hoe dat kon 
gebeuren. We bleken allebei hivpositief. 
Na drie jaar lang heel strikt medicijnen 
slikken, durfden we het aan om weer 
een kindje te krijgen. Tijdens de hele 
zwangerschap had ik de zenuwen.  
Wat als ons kind nu toch hivpositief 
is? We kregen een gezonde zoon, een 
godsgeschenk. Kijk nou hoe mooi hij is.”

“Een goede start

 werkt een leven

 lang door.”

Mooie beelden, info en nieuws over 
The Baby Project bekijk je op ons 
Instagram account:  

instagram.com/thpnederland

Eugenie Allaba, in de kliniek van  
epicentrum Lahotan, Benin

Patrick, lid van hiv support group 
Majete, Malawi 



34 35

Draag bij! 
Van geld inzamelen met je verjaardag tot het kopen van een betekenisvol desembroodje: iedereen kan een verschil 
maken, op wat voor manier dan ook. En daarmee draag je bij aan het einde van honger. 

Heb jij binnenkort iets te vieren, maar heb 
je eigenlijk alles al? Geef betekenis aan je 
feest: vraag aan je gasten geen cadeaus, 
maar een bijdrage aan The Hunger Project. 
Ineke Bomhof, lid van ons investeerders
netwerk Odisha’s 100, is actief betrokken 
bij The Hunger Project en inspireerde al 
menig mens zich in te zetten en warm te 
lopen voor ons werk in Odisha, India. Zo 
vierde Ineke haar 65e verjaardag, waarbij 
ze in plaats van cadeaus om donaties 
aan The Hunger Project vroeg. In totaal 
bracht de viering ruim € 3.000 op. 
Ineke: “Ik vierde mijn 65e verjaardag en 
ik ben trotse oma van vijf prachtige klein
kinderen; eigenlijk heb ik alles wat ik mij 
kan wensen. Wat is er beter dan mezelf 
en mijn gasten een cadeau te geven 
van dankbaarheid, waarbij we samen 
bijdragen aan het einde van honger? 
In de voorbereiding en tijdens het feest 

Investeer je feest 
was The Hunger Project duidelijk zicht
baar. Geven is iets moois, ik ben blij dat 
ik dit met mijn gasten heb kunnen delen.”

Meedoen 
Jouw feest investeren kan op allerlei 
manieren. Je kunt een donatiebox voor 
envelopjes neerzetten op je feest en het 
eindbedrag overmaken. Liever online? 

Neem The Hunger Project op in je testament
Wil je The Hunger Project op een speciale manier steunen? Neem dan The Hunger Project op in je testament als 
(mede) erfgenaam. Zo laat je jouw idealen na - een gift voor de eeuwigheid, die een groot verschil maakt in het leven 
van anderen.

In 2018 heeft The Hunger Project 
Nederland voor het eerst een investering uit 
zo’n nalatenschap gekregen. Onze collega´s 
in Amerika, die daar veel vaker mee te 
maken hebben, noemen dat ‘een gift voor 
de eeuwigheid.’ Het was meteen ook 
een substantieel bedrag, mogelijk zelfs 
boven de honderdduizend euro. Voor ons 
bovendien een extra bijzondere verrassing, 
omdat het van een ons volkomen onbe
kende investeerder komt. Op advies van 
zijn notaris, die via haar netwerk ons werk 
wél kende. Overigens is deze schitterende 

nalatenschap nog niet in onze jaarrekening 
opgenomen, omdat het definitieve bedrag 
nog niet is vastgesteld. 

Hoe dan ook zijn we er heel erg blij 
mee. Bijdragen zonder een specifieke 
bestemming, zoals deze, zijn voor ons 
super belangrijk  omdat we ze kunnen 
besteden waar ze het allerhardste nodig 
zijn voor het einde van honger.  
We weten van onze eerste erfenis al 
wat er in elk geval mee bereikt wordt: 
epicentrum Machakel, in Ethiopië, miste 

nog de broodnodige financiering voor het 
allerlaatste stukje op weg naar zelfred
zaamheid. Dankzij deze erfenis kan dat 
werk nu wél gebeuren, en zal Machakel 
in 2019 dan ook zelfredzaam worden. 
Hoe mooi is dat om na te laten...  

Meer weten? 
Neem dan contact op met je eigen 
notaris, of met Annemarie: 
annemarie@thehungerproject.nl  
of bel 030233 53 40.

De wereldbol 
Ken jij ‘m al? De Wereldbol is een brood met een boodschap. Als je 
dit betekenisvolle desembrood koopt, help je mee aan het einde van 
honger – want een deel van de opbrengst gaat naar The Hunger Project. 
En de Wereldbol is ambitieus: aan het einde van dit jaar moet het in 
minimaal honderd bakkerswinkels te vinden zijn. Van ieder verkocht 
brood gaat € 0,30 naar The Hunger Project.  
Met het brood willen de initiatiefnemers honger bij een groot publiek 
onder de aandacht brengen, en ze meteen ook laten bijdragen aan 
de oplossing. 

Wil je weten waar je de Wereldbol kunt kopen, wil je ook meedoen 
als bakker of horecabedrijf, of je eigen bakker overtuigen om mee 
te doen? Kijk op dewereldbol.nl

Shop met je hart
Online winkelen en tegelijk bijdragen aan 
het einde van de honger. Het kan! Hoe? 

1. Van nieuwe schoenen tot een   
 dagje uit 
 Bij een groot scala aan webwinkels  
  – zoals Hema, Booking.com of  

Wehkamp – kun je indirect  
The Hunger Project steunen: je doet 
simpelweg je aankopen bij deze  
webwinkels via  Helpfreely.nl.

2. Voor de bibliofiel
  Koop je boeken via youbedo.com: 

een webshop die boeken verkoopt  
voor dezelfde prijs, maar tot wel 12%  
van het aankoopbedrag doneert   
aan een goed doel naar keuze. 

 Simpel: selecteer The Hunger Project 
 bij het afrekenen als je goede doel 
 en de rest wordt geregeld! 

3. Culi-fans opgelet 
 Brabantia lanceerde een speciale   
  voorraadbus om voedselverspilling  

tegen te gaan. Met elke verkochte bus 
investeert Brabantia in The Hunger 
Project, zodat wij mensen kunnen 
trainen om zelf een einde aan honger 
te maken: 1 verkochte voorraadbus = 
1 training. Koop de voorraadbus op  
brabantia.com/thehungerproject  
en help honger de wereld uit.

The Baby Project: klein gebaar, 
groot geluk
Tijdens en na je zwangerschap krijg je 
vaak veel kraamcadeaus. Maar stel dat je 
familie, vrienden en collega´s vraagt om – 
in plaats van die cadeaus – een bijdrage 
aan The Hunger Project? Zo wordt de 
geboorte van jullie nieuwe aanwinst nóg 
specialer, doordat je een verschil maakt 
voor jonge ouders en hun kinderen in 
onze dertien programmalanden. Kijk voor 
alle ins & outs over The Baby Project op 
pagina 3233 van dit magazine. 

En dan nog iets …
Er zijn tal van manieren om een steentje bij te dragen aan The Hunger Project. 
Organiseer een gesponsorde fietstocht, promoot ons werk via jouw bedrijfswebsite 
of bedenk een mooi evenement. We zijn heel benieuwd naar jouw plannen voor 
(nieuwe) acties of ideeën en denken graag met je mee over een fijn partnerschap. 
Bel ons op 030233 5340.

Start een fundraiser op Facebook met 
The Hunger Project Nederland als goed 
doel. Of maak een actiepagina aan via 
pifworld.nl. Of moedig je gasten aan om 
namens jou een donatie te doen via 
thehungerproject.nl. Bij hun donatie 
kunnen ze aangeven dat dit voor jouw 
feest is. En uiteraard laten wij jou het 
eindresultaat weten. Hoera! 

Hoe doe ik mee?
Ga snel naar thebabyproject.nl en  
meld je aan! Of mail Mirjam via  
mirjam@thehungerproject.nl of bel voor 
meer informatie 030233 5340. 
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Geleerde Lessen
Naast de vele 
hoogtepunten 

waren er 
vanzelfsprekend 
ook tegenvallers 

in 2018. 
Lees mee. 

Microkrediet fraude 
Diefstal en fraude zijn helaas van alle tijden. 
In 2018 bleek dat in vier verschillende 
microkredietprogramma’s in Senegal 
structureel geld werd gestolen. Door de 
lokale – door het dorp zelf gekozen – 
beheerders, die dus het spaargeld van 
hun eigen dorpsgenoten stalen.  
In een aantal jaren werd dat een flink 
bedrag: € 100.000. 
Ons toezicht op de spaar en krediet
programma’s bleek dus onvoldoende.  
En bovendien: enkele medewerkers 
van The Hunger Project Senegal bleken 
op de hoogte te zijn, maar hadden dat 
verzwegen voor de internationale organi
satie. Ze hoopten het zelf op te lossen, 
met druk op de betrokkenen en samen 
met de lokale politie en justitie. Deels was 
dat gelukt, en ze waren van plan om het 
probleem pas te melden als het helemaal 
was opgelost. Ook bleek dat de nationale 
auditor de diefstal had weggelaten uit de 
geconsolideerde rapportages. 
Onacceptabel natuurlijk. Uiteraard is aan 
gifte gedaan bij de politie. Inmiddels is 
zo’n 70% van het gestolen geld terug 
betaald, en de rest wordt in kleinere 
delen afgelost. En we namen maat 
regelen: een nieuwe auditor, een aantal 
wisselingen in het personeel (waaronder 
de verantwoordelijke directeur), strakker 
intern toezicht en een nieuwe interne 
audit dienst. 
Eigenlijk vinden we het ergste dat dit  
incident bewust werd verborgen  om wat 
voor reden dan ook. We gebruiken het 

bij interne trainingen nu als voorbeeld 
van hoe niet om te gaan met problemen. 
We blijven ons best doen om diefstal en 
fraude te voorkomen, maar áls het toch 
gebeurt, willen we dat daar open over 
wordt gesproken. Alleen dan kunnen we 
er immers van leren.

Tellen wat telt 
Ons Monitoring & Evaluatiesysteem telt alles 
wat er te tellen valt. Toen we begonnen 
was het state of the art. Het betrekt de 
lokale bevolking in gemeenschappen bij 
het meten, en laat hen mee tellen. Maar 
tellen we wel de goede dingen? Het aantal 
mensen bij een training is interessant, 
maar interessanter (en moeilijker te tellen) 
is wat die mensen met die kennis hebben 
gedaan. En zijn het elke keer andere 
mensen, of tellen we bij elke bijeenkomst 
dezelfde groep? 
Uit een recente onafhankelijke externe 
evaluatie (zie kader links) kwam als 
uitkomst: we tellen teveel, en soms de 
verkeerde dingen. De cijfers laten niet als 
vanzelfsprekend zien dat ons programma 
werkt. Die conclusie was voor ons een 
belangrijke bevestiging van iets waar 
we intern al een tijdje mee worstelden, 
maar eigenlijk zelf niet goed uit kwamen. 
In 2019 gaan we aan de slag om het sys 
teem verder aan te scherpen. Waarbij we 
alleen meten wat telt, we een simpeler sys 
teem bouwen en ons meer richten op leren 
en delen. Met als belangrijkste en leidende 
principe dat de lokale bevolking nog steeds 
eigen doelen stelt en die ook zelf meet. 

Bekijk de evaluatie van het  

Majete project in Malawi,  

uitgevoerd door  

Phil Compernolle in opdracht van 

Stichting Dioraphte  

op thehungerproject.nl
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Suze Groeneweg (1875 – 1940) trad 100 jaar geleden, als 
eerste vrouw toe tot de Tweede Kamer – tussen 99 mannen. 
Voor ons is Suze een inspirerend voorbeeld van
een vrouw die op haar eigen manier de wereld 
heeft veranderd. Want The Hunger Project
gelooft dat verandering begint bij vrouwen – ook 
op weg naar een wereld zonder honger.
thehungerproject.nl

Emilienne Montchohodi (1968) uit Benin zette na trainingen 
van The Hunger Project een succesvolle pindakoekjeshandel op 
en werd van werkneemster werkgeefster. Voor ons is Emilienne 
een inspirerend voorbeeld van een vrouw 
die op haar eigen manier de wereld heeft 
veranderd. Want The Hunger Project gelooft 
dat verandering begint bij vrouwen – ook op 
weg naar een wereld zonder honger.
thehungerproject.nl

Malala Yousafzai (1997) is de jongste Nobelprijswinnaar ooit 
en vecht van jongs af aan voor het recht op onderwijs voor 
iedereen. Voor ons is Malala een inspirerend voorbeeld
van een vrouw die op haar eigen manier de 
wereld heeft veranderd. Want The Hunger
Project gelooft dat verandering begint bij
vrouwen – ook op weg naar een wereld 
zonder honger.
thehungerproject.nl

Investeren met impact
Ben je benieuwd hoe jij ook een 
waardevolle bijdrage kunt leveren 
aan ons werk? 
Kijk eens op thehungerproject.nl/
support-ons of bel voor een kop 
koffi e op kantoor: 030233 53 40.

Onze partners in 2018
Veel dank voor de liefdevolle inzet en bijdrage van al onze investeerders, sponsors 
en partners die samen met ons werken aan het einde van honger. Uit privacy-
overwegingen noemen we hier geen namen van particulieren, hoewel zij voor ons 
natuurlijk net zulke belangrijke partners zijn.

Academisch Medisch Centrum (AMC)

  Advocatenpraktijk W.H.A.M. van den 

Muijsenbergh

 African Parks

 AgriProFocus

 Anfolama Ventures 

 Anna Muntz Stichting

B & M sarl

 Benta 

 Brabantia

 Bureau Feith

Cérélia Netherlands

 Coaching Training en Loopbaanadvies

 Conclusion

Datiq

 De Boer

 De Droomfabriek

 De Videomakers

 Decathlon

 Diaconie P.G. Bathmen

  Diakonie Protestantse Gemeente 

Eastermar

 DJ Ruben Hood

 DLX Travel

Edith Knijf illustrator

 Emma Health & Beauty Care

Financieel Bedrijfsmanagement FBM

 Fitshe 

 Fond Rotterdam

 Food Cabinet

 Frans van Seumeren Holding

 FutureFlow

Girls not Brides

HAK

 Heifer

 Henri Willig Kaas

 Het Beukenwoud

 HITMA Groep (Indutrade Benelux)

 Hortus Botanicus Amsterdam

 House of Sports

Inbak 

  International Child Development Initiatives 

(ICDI)

 International Sport Alliance

 Investore Holding

 Itsourbusiness

Johannes Odé Fotografi e

Kaga Ontwerp & Communicatie

 Kalpanarts

 Koffi epartners

 Koninklijke De Kuyper

 Kracht van Beleving

 Kwekkeboom

Level Foundation

 Lubbers Holding Zwolle

 Lysan Zanglespraktijk

Maria Thundu | Mars Photography

 Marieke Hannen | Media Design

 Mariken Stolk

 Metaal Kathedraal

 Millenniumloop IJlst

 Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nakd

 Nationale Postcode Loterij

 NautaDutilh

 Nederlands Blazers Ensemble

 NewPort Capital BV

 NPM Capital

 Nyenrode Business Universiteit

Olympisch Stadion Amsterdam

Partos

 Pay2day 

 Peter van Halder

 PUM BV

QiZiNi

Rebke Klokke fotografi e

 Ribbink Van den Hoek Familie Stichting

 Ribbonwood Consultancy BV

S.V. Kampong Hockey

 Sarah Coaching

 SDH Executive Search

 Sodexo Remote Sites The Netherlands 

 Stichting Dioraphte

 Stichting IDH

 Stichting Kinderpostzegels Nederland

 Stichting Latoer

 Stichting Run for The Hunger Project

 Stichting Shalom Foundation

  Stichting Steunfonds Pro Juventute 

Nederland

 Stichting Talpa 

 Stichting VOx Impuls

 Stichting Wereldcoach

 Stoks Magazijnen

 Studio thefl yingfi sh

Tekst 2000

 Tertium

 The Hunger Project België

 Thunnissen Arbeids en Organisatieadvies

 Timetell 

 Tivoli

 Trustus Capital Management 

 Tuff Ledarskapsträning

UBM EMEA (Food Ingrediënts)

 Unie van Soroptimistclubs

 Universiteit van Amsterdam/AISSR

Van Nie Beheer

 Vlisco

 Volkers

 Voluyt Interim Consultancy

 Vrumona

 Weihenstephan

 Wereldbol & Bakkerij Driekant

 Westland Kaas 

 Westlock 

 Women Ending Poverty

 Women Win

YStrategists

Zandbergen World’s Finest Meat

Een klein 
cadeautje
Wat is er leuker dan een kaartje op 
de deurmat, met een persoonlijke 
wens er op? Wij versturen er bij 
The Hunger Project een heleboel 
– handgeschreven met de feest-
dagen bijvoorbeeld. Of zomaar, om 
iemand in het zonnetje te zetten of 
te bedanken.

Op de drie ansichtkaarten hiernaast zie je 
drie sterke vrouwen; 

Drie vrouwen die elk op hun eigen 
manier de wereld hebben veranderd. 
Want The Hunger Project gelooft dat 
verandering begint bij vrouwen – ook op 
de weg naar een wereld zonder honger.
Een cadeautje van ons, voor jou: de drie 
ansichtkaarten kun je makkelijk uitscheuren 
en versturen naar een dierbare. 
Met een lieve boodschap of een felicitatie.
Of om iemand in jouw omgeving te at
tenderen op het werk van The Hunger 
Project. 

Malala Yousafzai

Emilienne Montchohodi 

Suze Groeneweg



Ve
ra

nd
er

in
g 

be
gi

nt
 b

ij 
vr

ou
w

en
Ve

ra
nd

er
in

g 
be

gi
nt

 b
ij 

vr
ou

w
en

Ve
ra

nd
er

in
g 

be
gi

nt
 b

ij 
vr

ou
w

en

Illu
st

ra
tie

: F
lo

or
tje

 S
el

is
Illu

st
ra

tie
: F

lo
or

tje
 S

el
is

Illu
st

ra
tie

: F
lo

or
tje

 S
el

is

‘Iedereen 
wist dat 
het niet 
kon, totdat 
er iemand 
kwam die 
dat niet 
wist.’

Het einde van chronische honger is in zicht.
We zijn een eind op de goede weg!
Doe je mee? thehungerproject.nl

Wij worden gesteund door


