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70% 
van de armste mensen 
woont op het platteland 
en 50% is boer

Global Goal 2 
ondertekend door 193 VN-lidstaten 
is het einde van honger 

voor 2030

Het aantal mensen met chronische honger 
daalt: van 23,2% in 1991 naar 10,9% in 2015 
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Een einde maken  
aan honger  
Het aantal mensen met honger is spectaculair gedaald: tussen 1965 en 2015 verdubbelde de wereldbevolking en 
tegelijkertijd halveerde het aantal mensen met honger. Maar ondanks deze enorme vooruitgang, leven op dit moment 
nog steeds bijna 800 miljoen mensen met chronische honger. En dat zijn er veel te veel. Want honger is het grootste 
oplosbare probleem ter wereld. Als we er samen de schouders onder zetten, hoeft in 2030 helemaal niemand meer 
honger te hebben. 

sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
allemaal een rol spelen. Omdat het een 
structureel vraagstuk is, heeft voed-
sel sturen geen zin. Wat wél werkt, 
is al deze onderwerpen tegelijkertijd 
aanpakken. Niet alleen aandacht voor 
voedselzekerheid en gezonde voeding, 
maar ook voor microkrediet, malaria en 
het tegengaan van kindhuwelijken. En 
het slim inzetten van lokale oplossingen 
zoals Moringa. Vooral op het platteland 
en met een sterke focus op vrouwen.

Een einde aan honger is mogelijk door 
mensen centraal te zetten. Mensen 

Als we het over honger hebben, zien 
we vaak beelden voor ons van uitge-
mergelde mensen en kinderen met 
bolle buikjes. In een oorlog. Of extreme 
droogte. Dat zijn immers de beelden die 
het nieuws halen. Toch treft deze acute 
vorm van honger, die wordt veroorzaakt 
door een tijdelijke crisis, maar een heel 
klein deel van alle mensen die honger 
hebben. Veruit de meeste mensen met 
honger hebben chronische honger. 
Dat wil zeggen dat zij dag in, dag uit te 
weinig, of te eenzijdig eten. 

Chronische honger is een vicieuze 
cirkel waarin de omgeving, water, 

met honger zijn niet het probleem, zij 
zijn de oplossing. Daarom investeert 
The Hunger Project in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika in mensen met chroni-
sche honger op het platteland. Niet door 
geld of spullen te geven. Maar door 
duizenden lokale vrijwilligers te trainen 
en ondernemerschap te stimuleren. 
Zodat zij het heft in eigen hand kun-
nen nemen. Want als mensen durven 
dromen, en kansen krijgen, kunnen ze 
buitengewone resultaten boeken. 
Zoals het einde van honger.
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795 miljoen 
mensen hebben honger, 
dat zijn er 1 op de 9

98% 
van de mensen met honger 
woont in ontwikkelingslanden, 
vooral in Azië en Afrika

60% 
van de mensen met honger 
is vrouw

“Iedereen wist  
dat het niet kon, 

totdat er 
iemand kwam 

die dat 
niet wist”



THE HUNGER PROJECT IN VOGELVLUCHT

PROGRAMMA 
LANDEN

TWAALF

PARTNER
LANDEN

TIEN

GROOTSTE KANS OP IMPACT

Mobiliseren van mensen  

om zelf in actie te komen.

Empowerment  

van vrouwen.

Samenwerking met  

lokale overheden.

FILOSOFIE

Benin, Burkina Faso, Ethiopië, 
Ghana, Malawi, Mozambique,  

Senegal, Oeganda, Peru, 
Bangladesh, India, Mexico 

Nederland, Australië, België,  
Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, 

Nieuw-Zeeland, Zweden,  
Zwitserland, Verenigde Staten  

(hoofdkantoor in New York)

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

Onze generatie kan een einde maken aan chronische honger. 
The Hunger Project ziet geen miljoenen monden om te voeden, 

maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. 

Landbouw &  
voedselzekerheid

Water & sanitatie

Duurzaamheid

Microfinanciering

Gezonde  
voeding

Vrouwen  
empowerment

Gemeenschaps-
mobilisatie

Onderwijs

Gezondheid

 Moeder- en 
kindzorg

ONTWIKKELING VANUIT  
DE GEMEENSCHAP ZELF

54

TOTAAL AANTAL 
WERKNEMERS 
WERELDWIJD

322

MILJOEN MENSEN IN

AFRIKA,
LATIJNS-
AMERIKA

AZIË
EN17 DUIZEND

DORPEN

16
IN BIJNA

WERKNEMERS 
(11 FTE) 
IN NEDERLAND

17 VAN DE WERKNEMERS 
WERKT IN DE 
 PROGRAMMALANDEN

78%

BEREIK 
MEER DAN

BESTEDINGEN INKOMSTEN NL

HERKOMST INKOMSTEN 
NEDERLAND

Bewustwording 4%
Fondsenwerving 4%
Interne organisatie 6%
Programma’s 86%

Particulieren 5%
Bedrijven 7%
Nationale Postcode  
Loterij 21%  
Overheid 29% 
Stichtingen en fondsen 38%

Malawi 27% 
Benin 18% 
Bangladesh 10% 
Burkina Faso 4% 
Ghana 7% 
Oeganda 7% 
Ethiopië 6% 
India 4% 
Senegal 1% 
Global 6% 
Overig 10%  

BESTEDING PROGRAMMA’S
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Op weg naar 

zelfredzaamheid 

The Hunger Project werkt in 118 gebieden (“epicentra”) op het platteland van acht 
Afrikaanse landen. Die 118 epicentra omvatten bijna 2.000 dorpen, waar bijna  
1,7 miljoen mensen wonen. Met ruim 44.000 getrainde en actieve vrijwilligers, 
en met bijna 800 slimme partnerschappen met bijvoorbeeld de lokale overheid en 
andere organisaties, werken zij aan hun ultieme doel: zelfredzaamheid. De eerste 
vijftien epicentra staan op eigen benen. En de komende jaren volgt de rest.

Zelfredzaamheid 
Zelfredzame epicentra gaan zelf verder 
zonder steun van The Hunger Project. 
Ze hebben sterke leiderschapscomités 
met een goede mix van mannen en 
vrouwen en er komt veel initiatief vanuit 
de gemeenschap. “Voor mij is zelfred-
zaamheid het punt dat de epicentrum- 
leiding de rol van The Hunger Project 
overneemt. Ze hebben dezelfde visie en 
de kennis en het doorzettingsvermogen 
om de welvaart en het welzijn te laten 
groeien”, aldus Madeleine Cisse, 
directeur van The Hunger Project 
Senegal. Lokale vrijwilligers leiden de 
programma’s op het gebied van gezond- 
heidszorg, onderwijs en voorlichting.  
Ze beheren het dienstencentrum zelf- 
standig en hebben genoeg inkomsten 
om de onkosten zelf te kunnen dekken. 

In een zelfredzaam epicentrum is niet 
per se elke behoefte al beantwoord, 
maar het gaat er duidelijk beter met 
honger en armoede. Zelfredzaam is dan 
ook niet hetzelfde als zelfvoorzienend. 
Samuel Afrane, directeur van The Hunger 
Project Ghana: “Zelfredzaamheid 
betekent niet dat een epicentrum ‘klaar’ 
is. Het betekent wel dat er duidelijke 
vooruitgang is, en ze weten zelf hoe ze 
verder moeten gaan. Een helpende 
hand is niet meer nodig: de mensen 
weten hoe ze moeten vissen, voeden, 
leiden en groeien.” Het belangrijkste is 
dat de mensen zelf het dorp leiden.  
En dat ze, ook bij tegenwind, met elkaar 
nieuwe uitdagingen kunnen oppakken 
- op weg naar het einde van honger en 
armoede voor iedereen.

“Ik ben actief binnen mijn gemeen-
schap én daarbuiten. Ik vind het 
belangrijk om mijn kennis door te 
geven aan anderen en zo mijn land 
vooruit te helpen. Gelukkig vestigen 
steeds meer mensen zich hier.  
Ik hoop dat de komende jaren nog 
meer mensen hier een leven opbou-
wen, in plaats van te vertrekken  
naar de stad of naar een ander land.  
Dat kan ook goed, als je maar de 
juiste instelling hebt!” 
 
Bienvenu Ijeme, Zakpota (Benin)
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“Ik ben de voorzitter van het jongeren- 
programma en lid van het milieu- 
comité. We zijn hier echt klaar om 
nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
We organiseren binnenkort bijvoor-
beeld ICT-trainingen voor de jongeren 
uit de buurt. We zullen jullie laten zien 
dat we in staat zijn het zelf te doen.” 

Olivier Aikpé, epicentrum Avlamé 
(Benin)

Echte, blijvende verandering gaat niet 
over een nacht ijs. Dat heeft tijd nodig. 
Een epicentrum werkt in eigen tempo en 
heeft ongeveer acht jaar nodig om op 
eigen benen te staan. 

Essentieel voor zelfredzaamheid is 
officiële erkenning van het epicentrum 
en landrechten voor het epicentrum- 
gebouw. Zo kan het als zelfstandige 
organisatie functioneren. Daarnaast 
moet een epicentrum minstens 80% 
scoren op een lijst van indicatoren voor 
zelfredzaamheid.

“Ik ben trots op de grote vooruitgang die 
ik zie in de epicentra”, zegt Salimou 

Zelfredzaamheid meten

“Niemand is te arm om vooruit te 
komen. Mensen hebben alleen aan-
moediging, een kans en partnerschap 
nodig. Ik kon meedoen aan allerlei acti-
viteiten via het women empowerment 
programma. Het belangrijkste: het gaf 
me zelfvertrouwen. Ik ben zo trots dat 
mijn kinderen nu naar school kunnen. 
Zij krijgen kansen die ik vroeger nooit 
heb gehad.” 

Victoria Agyemang, epicentrum  
Atuobikrom (Ghana)

Idrissou. Hij is verantwoordelijk voor de 
monitoring en evaluatie bij The Hunger 
Project Benin. “We hebben 52 indicato-
ren ontwikkeld om te meten hoe het  
er voor staat met de zelfredzaamheid  
van een epicentrum. Die meten de 
vooruitgang op acht hoofddoelen, van 
armoedebestrijding tot empowerment 
van vrouwen, van het mobiliseren van 
gemeenschappen tot verbeterde 
voedselzekerheid.” Alle epicentra stellen 
zelf vast welke criteria voor hen essen- 
tieel zijn voor zelfredzaamheid. Ze stellen 
hun eigen doelen, meten hun eigen 
vooruitgang, en kunnen dat ook 
vergelijken met anderen in hun land. 
Salimou: “Dit geeft voor elk epicentrum 

een heel duidelijk beeld waar ze staan, 
en wat er nog moet gebeuren.”

“We zullen laten zien 

dat we het zelf kunnen.”



Impact van zelfredzaamheid

Resultaten uit de eindevaluaties van veertien epicentra, die voldoen aan alle of bijna alle criteria voor zelfredzaam-
heid (gemiddelde eindmeting vs gemiddelde nulmeting). Bron wereldwijde trends: World’s Best News Nederland.

“We hebben genoeg land, dat is 
geen probleem. Maar we hebben 
geen middelen om het te bewerken, 
we doen alles met de hand. Met 
een aantal boeren breiden we 
samen onze technieken en gewas-
sen uit. Ik verbouw nu niet alleen 
groenten, maar fok ook geiten en 
varkens. Ik wil doorgroeien, zodat  
ik met mijn bedrijf kan leveren aan 
een gespecialiseerde afnemer.  
Ik wil echt hoge kwaliteit leveren, 
voor smulpapen. Die zijn bereid  
om meer te betalen.” 
Zakarine, boer in epicentrum 
Akpadanou (Benin) 
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Wereldwijd halveerde 
moedersterfte tussen 

1990 en 2015; 
in 1990 stierven nog 

400 vrouwen per 100.000 
in het kraambed,

 in 2010 waren het er 210.

De aarde wordt groener;  
uit satellietonderzoek blijkt 

dat steeds meer gebieden in 
de wereld groen kleuren en 

steeds minder bruin.  
Naar schatting ‘verbruint’ 

vandaag rond de 4%  
van het aardoppervlakte, 

terwijl tussen de
25 en 50% ‘vergroent’. 

“Vroeger waren we erg bang voor 
mensen met hiv. We wilden niet 
eens met ze praten omdat we 
dachten dat dát al besmettelijk was, 
dus negeerden we ze. Doordat we 
nu weten hoe je hiv kunt oplopen, 
hebben we geleerd hoe we met 
elkaar kunnen samenleven.  
We eten nu samen, en mensen  
met hiv kunnen zich vrij door het 
dorp bewegen en rustig leven.” 
Alesia Bua, epicentrum Nsuta 
Aweregya (Ghana)

Wereldwijd daalde het  
aantal nieuwe hiv-infecties  

sinds 2000 met 40%.

Steeds meer kinderen 
wereldwijd gaan 

naar school. 
In 2010 volgden 

82% van de kinderen 
basisonderwijs, 

vandaag is dat zelfs al 91%.

Tussen 1990 en 2015 
kregen wereldwijd 

2,6 miljard mensen toegang 
tot schoon water.  

En 2,1 miljard mensen 
konden gebruik maken van 

een toilet.

In epicentrum Ndereppe in Senegal 
geven de dorpsmoeders advies  
aan kersverse moeders. Ook wegen 
de dorpsmoeders de kinderen en 
meten de omvang van de arm, 
zodat in de gaten kan worden 
gehouden of een kind ondervoed is. 
Marie Cecile Diam, The Hunger 
Project Senegal: “De dorpsmoeders 
in Ndereppe zijn echt de oren en 
ogen van het dorp. Zij hebben een 
zeer belangrijke taak!” 

In 1990 had 47% van de  
bevolking in ontwikkelings-

landen een inkomen van 
minder dan $ 1,25 per dag. 

In 2015 was dit gedaald 
tot 14%. Zo werd in 25 jaar 
een miljard mensen uit de 
extreme armoede getild. 

“Ik ben trots op wat ik heb bereikt. 
Mijn handel is flink uitgebreid, ik 
begeleid de vrouwenkredietgroep 
én coördineer de alfabetiserings- 
lessen in het dorp. Dat doe ik met 
veel plezier, ik vind het belangrijk dat 
mensen economisch onafhankelijk 
worden en hun eigen problemen 
kunnen oplossen. Het is goed dat 
wij vrouwen niet meer onze hand 
hoeven op te houden bij onze 
mannen als we iets nodig hebben. 
Mijn man heeft meerdere vrouwen, 
dus ik wil zeker voor mezelf en mijn 
kinderen kunnen zorgen.”  
Louise Lagni, Zakpota (Benin) 

“Mijn droom is om ooit lerares te 
worden. Maar omdat ik nooit naar 
school ben geweest is dit lastig. Ik 
doe mijn best, en heb inmiddels 
mijn eerste alfabetiseringsdiploma 
gehaald. Ik heb gehoord dat er 
plannen zijn om op de scholen les 
te geven in de lokale taal, naast het 
Frans. Dat zou ik heel graag willen 
geven. Het is zo belangrijk om te 
kunnen lezen en schrijven. Dat geeft 
je kennis, het opent je ogen. Dus 
meisjes: ga naar school en zorg dat 
je een goede opleiding krijgt.”
Marie Agokounon, vrouwenverte-
genwoordiger in Dasso (Benin)

Op 45 meter diep is in epicentrum 
Majete 3 in Malawi een nieuwe 
waterput geslagen. De voorzitter van 
het waterputbeheer-comité vertelt: 
“Vroeger moesten we heel ver lopen 
om water te halen, en zelfs dan was 
het niet schoon. Nu zijn er veel minder 
ziektes zoals diarree en oogontste-
kingen. En er is ook minder ruzie - 
mijn man dacht bijvoorbeeld soms 
dat ik misschien wel vreemd ging, als 
ik lang van huis was om water te 
halen. Doordat we nu dichtbij water 
kunnen halen scheelt ons dat zeeën 
van tijd. Die tijd kunnen de vrouwen 
nu besteden aan andere taken.”
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“Wij hadden vroeger echt honger. 
Ondanks dat we hard werkten op het 
land, was de opbrengst onvoldoende. 
We konden zes maanden van de oogst 
leven, de overige zes maanden was er 
geen eten. Soms had ik een baantje in 
ruil voor voedsel, soms bedelde ik en 
soms stal ik cassave of mais. Maar 
meestal ging mijn familie met lege maag 
naar bed. Sommige van mijn broertjes 
en zusjes waren dan ook ondervoed. 
Het ziekenhuis was te ver weg, waar-
door veel zwangere vrouwen te laat 
waren voor een veilige bevalling, met alle 
gevolgen van dien. En doordat kinderen 
nauwelijks waren gevaccineerd, was de 
kindersterfte hoog. We hadden weinig 
hoop op verandering. 

Misschien is de grootste verandering 
wel dat we sinds 2007 anders naar 
onszelf zijn gaan kijken. Dat begon met 
de Vision, Commitment and Action 
workshops van The Hunger Project.  
We realiseerden ons dat we niet konden 
wachten totdat iemand anders een 
school, een bank of een kliniek zou 
bouwen - wij moesten het zelf doen.  
En dat hebben we dan ook gedaan.  
We hebben het zand verzameld en de 
stenen voor het epicentrumgebouw  

zelf gemaakt, met onze eigen handen.  
In het epicentrumgebouw organiseren 
we allerlei trainingen en workshops.  
En met resultaat: door de trainingen over 
landbouwtechnieken verdubbelde de 
oogst. We hebben nu genoeg voor een 
heel jaar eigen gebruik, en houden zelfs 
over voor de verkoop. In onze eigen 
gezondheidskliniek worden de kinderen 
gevaccineerd en kunnen vrouwen veilig 
bevallen: geen enkele vrouw is meer 
overleden in het kraambed. Via de 
microfinancieringsbank (die officieel is 
erkend door de overheid) hebben we 
toegang tot microkredieten, waarmee 
we landbouwmaterialen aanschaffen of 
kleine bedrijfjes starten. En met de winst 

van die bedrijfjes sturen ouders hun 
kinderen naar school. Alles hangt 
samen en versterkt elkaar. 

Wij, de leiders van het epicentrum, zijn 
zeker dat we de programma’s kunnen 
voortzetten nu The Hunger Project 
weggaat. We doen het werk zelf al, dus 
dat blijven we ook doen. We hadden 
alleen een zetje nodig om te geloven dat 
we het zelf konden en dat we samen 
veel konden bereiken. 

Ik ben zelf ook veranderd. Ik heb het 
vertrouwen en geloof dat ik mijn dromen 
kan najagen. Mijn vrouw Bernadette en 
ik zijn de trotse eigenaren van een klein 
winkeltje voor voedsel, gestart met een 
microkrediet. Ik heb bijna een opleiding 
voor community development afgerond. 
En mijn driejarige zoontje Chelsea eet 
drie maaltijden per dag - elke dag.  
Hij is nog nooit met een lege maag gaan 
slapen. Ik ben het levende bewijs dat 
het kan. Door in jezelf te geloven, door 
te weten wat je wilt en daar hard voor  
te werken. We hebben onze visie voor 
Champiti waargemaakt: een einde aan 
onze honger en armoede. En we zijn 
vastberaden: wat we hebben 
opgebouwd, blijft ook bestaan.” 
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Dennis Denga is de voorzitter van epicentrum Champiti in Malawi. In 2016 behaalde 
Champiti haar eigen doelen voor zelfredzaamheid. Dennis vertelt hoe de situatie 
voor hem vroeger was en wat er is veranderd sinds The Hunger Project in 2007 
ging samenwerken met de mensen van Champiti.

We zijn zo trots als een pauw dat de eerste vijftien 
epicentra op eigen benen staan en verder gaan zonder 
steun van The Hunger Project. En de komende jaren 
hopen we nog meer zelfredzaamheidsfeesten te vieren: 
duizenden mensen zetten op dit moment de laatste 
stappen op weg naar dit ultieme doel. 

Dat is heel goed nieuws. Want het bewijst dat onze 
langjarige investering werkt: van onderop, door de 
gemeenschap zelf, met vrouwen voorop, álle uitdagingen 
aanpakken waar zij voor staan. The Hunger Project is er 
rotsvast van overtuigd dat dat de sleutel is voor het einde 
van chronische honger en armoede. 

Om dit werk af te maken, en de andere epicentra ook naar 
zelfredzaamheid te brengen, hebben we jou hard nodig. 

Sluit je bijvoorbeeld aan bij Katakle. Dit ondernemers-
netwerk steunt het werk van The Hunger Project in Benin. 
In 2008 werd Katakle opgericht door The Hunger Project 
samen met NPM Capital en Carel van Bemmelen. 
Inmiddels investeren zo’n 60 bedrijven, ondernemers en 
Nederlandse stichtingen via Katakle in het einde van 
honger in Benin. 

Of breng één epicentrum naar zelfredzaamheid. Van een 
epicentrum in Malawi in fase 2, tot een epicentrum in 
Ghana in fase 4 dat een laatste zetje nodig heeft: trek met 
ons en vooral samen met deze gemeenschappen op om 
het werk af te maken. 

Doe je mee? Bel Ineke of Annemarie (030 – 233 5340) 
voor een kop koffie en een goed gesprek over de 
mogelijkheden. 

Investeren in  
zelfredzaamheid 

“We zijn anders naar 

onszelf gaan kijken”
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Moringa: wonderboom 
                       met súper 
  voedzame blaadjes

met goede voeding. Alemensh: “Bij de 
bijeenkomsten hoorde ik voor het eerst 
over Moringa. Tijdens mijn zwanger-
schap dronk ik Moringathee. En na de 
bevalling gebruikte ik het om er weer 
bovenop te komen.”

De bladeren van de Moringaboom kun-
nen rauw gegeten worden in salades, of 
gekookt, zoals spinazie. Moringapoeder 

Sinds haar zwangerschap volgt de 
Ethiopische Alemensh Degetu de 
bijeenkomsten van het 1000-dagen 
programma bij epicentrum Mesqan. 
Moeders krijgen daar advies over 
gezonde voeding voor hun kinderen, 
vooral in de eerste 1000 dagen van hun 
leven - gerekend van de eerste dag 
van de zwangerschap tot de tweede 
verjaardag. Want een goed leven begint 

is goed houdbaar en kan bijvoorbeeld 
verwerkt worden in babypap en sauzen. 
Wanneer moeders Moringa eten, gaat 
het geboortegewicht van hun baby’s 
omhoog en verbetert ook de kwaliteit 
van de moedermelk. En daar zullen 
de kinderen de rest van hun leven van 
profiteren. 
 

een zeer hoge voedingswaarde en bevatten veel eiwitten 
en essentiële vitamines en mineralen.” 

“We trainen vrijwilligers om stekjes op te kweken en 
verspreiden zaailingen. Andere vrijwilligers gaan met 
hun dorpsgenoten in gesprek over gezonde voeding en 
Moringa. En we organiseren kookdemonstraties, zodat 
mensen leren hoe ze lekker met Moringa kunnen koken. 
Door de bladeren te drogen en te vermalen tot poeder 
kunnen de Moringabomen ook voor inkomsten zorgen: het 
poeder levert in de grotere steden veel op.” 

Weten, planten, eten
Moringa is een tropische boom waarvan de blaadjes 
buitengewoon hoge voedingswaarde bevatten. Deze 
boom groeit bijna overal, en snel. Asaminew Abiju, 
coördinator van het Moringaprogramma van The Hunger 
Project Ethiopië: “Zelf groeide ik op in een gezin waar we 
tekort hadden aan groente en fruit, net zoals vrijwel al mijn 
dorpsgenoten. Het geeft me daarom veel voldoening dat 
ik nu meewerk aan de introductie van Moringa bij mensen 
die het heel goed kunnen gebruiken. Want Moringa is 
de ideale plant voor mensen die geen geld hebben om 
groente of fruit te kopen. De boom en blaadjes hebben  

The Hunger Project voert in Benin, Ethiopië, Malawi en  
Oeganda actief campagne voor het verbouwen en gebruiken 
van de tropische boom Moringa.

Gezonde voeding in de eerste 1000 dagen

kind alleen gezonde dingen eet. Vanuit 
de Postcode Loterij zijn we blij dat wij, 
dankzij onze 2,8 miljoen deelnemers, 
The Hunger Project kunnen steunen in 
haar belangrijke werk. Zoals in Malawi, 
Ethiopië en Oeganda, waar we met de 
extra bijdrage van de loterij een miljoen  
mensen kunnen voorlichten over 
gezonde voeding en het gebruik van de 
Moringaboom. En waardoor 110.000 
mensen in Ethiopië, Oeganda en Malawi 
optimaal gebruik kunnen maken van 
Moringa, en een stevige nieuwe stap 
zetten in hun strijd tegen ondervoeding.” 

The Hunger Project boekte met de 
wonderboom Moringa succes in de 
strijd tegen honger in Benin. Dankzij 
extra financiering van de Nationale Post-
code Loterij kon het Moringaprogramma 
worden uitgebreid naar Ethiopië, Malawi 
en Oeganda. David van der Leij werkt 
als accountmanager bij de loterij, op de 
afdeling Goede Doelen. Daarnaast is hij 
trotse vader van de 1,5 jaar oude Savi: 
“Nu ik vader ben, realiseer ik me nog 
meer hoe belangrijk gezonde voeding 
is. Voeding vormt echt de basis van 
een gezond bestaan. Het is heel voor 
de hand liggend, maar je wilt dat je 

Nationale Postcode Loterij 
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“Nu ik vader ben, 

realiseer ik me nog meer

hoe belangrijk 

gezonde voeding is.”
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Genet (40 jaar), Moringa vrijwilliger in 
epicentrum Mesqan (Ethiopië)  
“In trainingen heb ik geleerd dat Moringa 
rijk is aan voedingsstoffen die ook in fruit 
en groente zitten, het is dus een goede 
aanvulling als we daar een tekort aan 

hebben. Ik vertel mijn dorpsgenoten 
over de voedingswaarde van Moringa 
en het belang daarvan voor zwangere 
vrouwen, baby’s en jonge kinderen. Dit 
doe ik als we met veel mensen bij elkaar 
zijn, bijvoorbeeld bij een koffieritueel bij 

Gertrud (38 jaar), Moringa vrijwilliger 
in epicentrum Kachindamoto (Malawi)
“Toen ik mijn Moringatuin aanlegde, ging 
het nog niet zo goed. De geiten zijn 
twee keer door het hek heen gebroken 
en aten alle jonge boompjes op. Nu heb 
ik een goede omheining van bamboe en 
stromatten, en dat is stevig genoeg.  
Het was wel een behoorlijke investering. 
Mijn buren vonden het raar dat ik geld 
uitgaf om een hek te bouwen om 
bomen te gaan kweken. Hele gewone 
bomen, die hier in de omgeving ook  
wel groeien. “Waarom geef jij je zo 
moeizaam verdiende eigen geld uit voor 
een project van anderen?” vroegen ze.  
Maar dan legde ik ze uit dat ik een visie 
had - dat mijn gezin zo gezonder zou 
kunnen eten, en dat ik geld zou gaan 
verdienen met de verkoop van Moringa-
poeder. Ze lachten om me, maar het 
was de meest wijze investering die ik 
kon doen. En nu lachen ze al lang niet 
meer. Ik ben een ster. Ik verdien geld 
met mijn tuin: mensen kopen Moringa  
bij me.”

”Mijn buren vonden 

het raar dat ik 

geld uitgaf aan bomen.”

een geboorte. Ook vertel ik mijn 
collega’s op de markt over Moringa als 
ik daar met mijn handeltje in peper sta. 
Mijn kinderen en ik moesten wel een 
beetje wennen aan de smaak, maar nu 
vinden we het lekker.”

Enkele resultaten uit Malawi, Ethiopië en Oeganda (2016) 

Ruim 

24.000 
gezinnen kennen de voedingswaarde van Moringa

Bijna 

130.000 
Moringastekjes zijn in de epicentra gekweekt en geplant 

17 
Moringakwekerijen zijn opgestart 

Bijna 

11.000 
boeren en boerinnen werden getraind in 
duurzame landbouwmethoden

Meer dan 

8.500 
gezinnen volgden Moringakookworkshops
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3x ZOVEEL KALIUM

                als bananen

7x ZOVEEL VITAMINE C

           als in sinaasappels

4x ZOVEEL VITAMINE A

           als wortels4x ZOVEEL PROTEÏNE           
als yoghurt

4x ZOVEEL CALCIUM

als melk

MORINGA BEVAT…



   In actie voor 

The Hunger Project
Iedereen kan een verschil maken, op wat voor een manier dan ook. Van basisscholen die 
kilometers vingerhaken, rennende vrouwen en mannen tot DJ’s die geld ophalen voor  
The Hunger Project. Deze acties gingen je voor - ter inspiratie. Want je kunt natuurlijk ook 
iets totaal anders bedenken…  

Aground & Abandon 
Han en Bart zijn naast collega’s ook goede vrienden. Ze delen dezelfde  
passies en hobby’s en houden vooral van (extreme) sporten en uitdagingen.  
In september 2016 werden zij op een van de vele onbewoonde eilanden in 
Indonesië gedropt om daar tien dagen te overleven. Zonder lucifers om vuur 
mee te maken, zonder hengel om vis te vangen en zonder kleding om hen 
warm te houden. “Veel vanzelfsprekendheden voor ons zijn eigenlijk helemaal 
niet zo vanzelfsprekend.” Han en Bart haalden daarbij meer dan € 2000 én 
veel media aandacht op voor The Hunger Project.

Friends Cycle for The Hunger Project
Jan van Andel (63) uit Woudrichem is al ruim 47 jaar werkzaam bij HAK en is 
daar voorzitter van de Ondernemingsraad. Daarnaast fietst Jan heel graag, 
en heel veel. Hij zette daarom Friends Cycle for The Hunger Project op. Alle 
60.000 kilometers die hij de afgelopen drie jaar op de fiets aflegde, liet hij 
sponsoren. Jan sloot zijn allerlaatste fietstocht in 2016 af en haalde in totaal 
maar liefst € 71.570 op voor The Hunger Project Benin - wauw!

Wat kun jij doen? 
•  The Baby Project 

Ben jij zwanger en wil je een verschil maken voor andere jonge moeders? 
Vraag dan je familie, vrienden en collega’s in plaats van kraamcadeaus om 
een bijdrage voor The Hunger Project. Kleine baby, grote impact.  

•  The Birthday Project  
Je kunt bijvoorbeeld je verjaardag investeren. Hoe? Vraag je familie,  
vrienden en collega’s in plaats van cadeaus om een bijdrage voor  
The Hunger Project. Hoera!  

Friends Run for The Hunger Project
José Cubo liep in 2006 de halve marathon van Amsterdam en liet zich spon-
soren op zijn kolometers en afgevallen kilo’s. Daarna haakten zijn vijf goede 
vrienden ook aan, en trokken ze samen structureel de loopschoenen aan: de 
Friends Run for The Hunger Project. De Friends lieten de afgelopen tien jaar al 
hun gerende kilometers sponseren en haalden daarmee ieder jaar een fantas-
tisch bedrag op. Maar 2016 was het laatste jaar. Onder andere door de nodige 
blessures vinden de mannen het tijd voor wat nieuws. Ze broeden op nieuwe 
acties voor Benin - wordt dus vervolgd.  

Wij zijn heel benieuwd naar jouw plannen voor 
(nieuwe) acties of ideeën om een steentje bij te 
dragen aan The Hunger Project. We helpen je 
graag, bijvoorbeeld met beeldmateriaal.  
Je kunt daarvoor contact opnemen met Elleke  
via 030-2335340 of elleke@thehungerproject.nl. 
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Kindhuwelijken en honger
Honger, armoede en kindhuwelijken 
hangen nauw met elkaar samen. 
Oorzaak en gevolg, gevolg en oorzaak. 
Vooral arme meisjes die nauwelijks 
naar school zijn geweest trouwen jong. 
Een kindhuwelijk heeft grote impact. 
Getrouwde meisjes stoppen eerder 
met school. Ze zijn vaker slachtoffer 
van huiselijk geweld. En vroeg trouwen 
is gevaarlijk voor hun gezondheid als 
moeder en de gezondheid van hun 
baby’s. Neguest Mekonnen, directeur 
The Hunger Project Ethiopië: “Zo veel 
problemen van vrouwen hangen samen 
met het feit dat ze als kind getrouwd 
zijn: ze hebben geen opleiding kunnen 
afmaken en hebben daardoor minder 
kans op betaald werk. En ze hebben 
weinig kennis over verzorging van 
kinderen en goede voeding.” 

Eigen keuze voor meisjes   

Discriminatie van meisjes
Badiul Mujamdar, directeur van The 
Hunger Project Bangladesh, legt uit 
dat discriminatie van meisjes al bij 
de geboorte begint: “Dochters zijn 

minder belangrijk dan zoons. Als baby 
krijgen ze korter borstvoeding dan hun 
broertjes, en ook daarna krijgen ze 
minder en te weinig te eten. Daardoor 
zijn ze vaker ondervoed. In Bangladesh 

Vooruitgang 
Er wordt hard gewerkt aan het einde van kindhuwelijken. Doordat het uitbannen 
van kindhuwelijken is opgenomen in de Global Goals, staat het hoog op de 
internationale agenda. En met resultaat: het aantal meisjes dat trouwt voor 
haar achttiende verjaardag neemt wereldwijd af. De grootste daling is te zien bij 
meisjes die voor hun vijftiende moeten trouwen. Voor meisjes tussen de vijftien 
en achttien jaar is nog niet veel veranderd. Werk aan de winkel dus. 

Elk jaar trouwen wereldwijd ongeveer vijftien miljoen meisjes voor hun achttiende 
jaar. Soms zijn de kindbruidjes pas acht of negen jaar oud. The Hunger Project 
strijdt voor gelijke kansen voor meisjes, en komt dus ook in actie tegen kind- 
huwelijken. Zodat elk meisje zelf kan kiezen of, wanneer en met wie ze trouwt. 

is twee derde van de meisjes vóór haar 
achttiende getrouwd. En een derde is 
zelfs voor haar vijftiende uitgehuwelijkt. 
Als meisjes jong trouwen en een kind 
krijgen is hun baby vaak ook ondervoed. 
Zo’n kind, zeker als het een meisje is, 
begint ook weer met een achterstand en 
ondervindt daar levenslang de gevolgen 
van. Het verhaal begint weer opnieuw 
en zo blijft armoede bestaan. Generatie 
na generatie. Gelukkig zijn steeds meer 
mensen tegen kindhuwelijken.” 

Elke minuut trouwen  
28 minderjarige meisjes. 

“De baby van een

jong meisje is 

vaak ondervoed.”
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Gladys en Samuel
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Gladys uit Iganga (Oeganda) is  
een jonge vrouw, al weet niemand 
precies hoe jong of oud ze is.  
Een jaar of twintig. Toen Gladys 
trouwde, weer scheidde en een 
kind kreeg was zij zelf nog een 
kind. 

“Volgens mijn vader liet ik me op school 
verleiden en ben ik weggelopen met de 
eerste de beste sukkel. Van hem mocht 
ik wegblijven. Maar zo zit het niet. Ik 
werd verliefd op een jongen uit mijn klas. 
Toen mijn vader erachter kwam, werd hij 
woedend. Hij liet de jongen arresteren. 
Mijn hart brak. Ik was boos en daarom 
vertrok ik.” Gladys trok bij haar vriendje 
in, maar zijn familie behandelde haar 
slecht. Ze stopte met school en vertrok 
naar haar broer in de stad. Bij een rijkere 
familie ging ze aan de slag als huis-
houdster en het geld dat ze verdiende 
stuurde ze naar huis. Op een dag 
knapte er iets. Ik verdoe hier mijn tijd, 
dacht ze. Ik ben echt tot meer in staat 
dan dit! 

Schoorvoetend keerde ze terug naar het 
dorp van haar ouders. Ze wilde weer bij 
hen wonen en terug naar school. Maar 

volgens haar vader was ze te oud voor 
school en was het beter dat ze trouwde. 
De volgende dag kwam een kennis van 
de familie langs, met eten en mooie 
cadeaus. Hij nam Gladys mee naar de 
kerk, waar ze trouwden. Ze had hem 
nooit eerder gezien. 

“Ik heb echt geprobeerd met die man  
te leven, maar het lukte niet. Na een 
maand of drie liep ik terug naar mijn 
ouders en zei: sorry, ik kan zijn vrouw 
niet zijn.” Moeder Irene overtuigde vader 
Patrick. Als ze voor haar eigen eten 
zorgde, was ze welkom. “En toen 
ontdekte ik dat ik zwanger was.” 
Toch was Gladys vastberaden naar de 
middelbare school te gaan. Ze vroeg het 

schoolhoofd om hulp. Hij was onder de 
indruk. Niet eerder had hij meegemaakt 
dat een zwanger meisje bij hem 
aanklopte omdat ze haar school wilde 
afmaken. Hij vulde het spaargeld van 
Gladys aan, zodat ze de school kon 
betalen. 

“De bevalling was verschrikkelijk, het 
duurde een hele dag en een hele 
nacht.” Toen haar zoontje Samuel een 
half jaar was, ging ze terug naar school. 
Inmiddels is Samuel vier. Een paar 
maanden geleden vertelden vrijwilligers 
van The Hunger Project in de klas over 
kindhuwelijken. Tijdens dat groeps-
gesprek realiseerde Gladys zich dat het 
eigenlijk heel bijzonder was wat ze had 
gedaan: trouwen, scheiden, bevallen 
van een baby en weer terug naar 
school. 

Moeilijk, maar niet onmogelijk

Moeder Irene

Her Choice
The Hunger Project heeft de handen ineen geslagen met Stichting Kinderpostzegels, 
International Child Development Initiatives (ICDI) en de Universiteit van Amsterdam.  
Met het programma Her Choice werken we samen aan het einde van kindhuwelijken. 
Dat doen we met steun van de Nederlandse overheid. 

In Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda gaan lokale 
vrijwilligers met hun eigen gemeenschappen en lokale gezaghebbers in gesprek over 
sociale, traditionele en religieuze normen. We versterken de positie van meisjes en 
werken aan kansen. We verbeteren de toegang tot onderwijs en tot seksuele 
gezondheidszorg voor meisjes. En we versterken de economische zekerheid van hun 
families. 

Mihret Teclemariam werkt bij The Hunger Project Ethiopië aan Her Choice: “We 
moeten af van het traditionele idee dat er iets mis is met ongetrouwde meisjes van 
achttien jaar of ouder. Via scholen, religieuze leiders en lokale overheden gaan we met 
de ouders in discussie over deze traditionele ideeën. Tegelijkertijd weten we dat 
armoede een belangrijke reden voor kindhuwelijken is. Wanneer ouders niet voor hun 
kind kunnen zorgen dwingen ze een huwelijk af. Daarom combineren we voorlichting 
met kennis en activiteiten, zodat families hun eigen inkomsten kunnen vergroten.  
Want wanneer ouders hun gezin kunnen onderhouden, worden hun dochters later 
uitgehuwelijkt.” 

De internationale organisatie Girls  
Not Brides strijdt al jaren tegen 
kindhuwelijken. Eind 2016 lanceerde 
de Her Choice-alliantie samen met 
negen andere organisaties de 
Nederlandse tak van Girls Not Brides, 
met onder andere een bijeenkomst in 
de Tweede Kamer en een event 
onder leiding van Mabel van Oranje. 
“Door samen te werken staan we 
sterker en kunnen we wetgeving 
afdwingen bij landen waar dit veel 
voorkomt. We zijn nu een familie van 
zeshonderd organisaties wereldwijd 
die zich inzetten om te voorkomen  
dat minderjarige meisjes trouwen, 
gedwongen of niet”, aldus Mabel  
van Oranje. 

Zoveel mogelijk partijen betrekken 

Girls Not Brides 

Hoe langer meisjes naar school gaan, des te 
later zij trouwen.

In ontwikkelingslanden is een op de drie meisjes 
voor haar 18e getrouwd.

Meisjes uit arme gezinnen hebben twee keer 
zoveel kans om jong te trouwen dan meisjes  
uit rijkere families. 

In het dorp van Gladys zijn gearran-
geerde huwelijken voor jonge dochters 
nog steeds heel gewoon. De pastoor 
heeft zich uitgesproken tegen kind-
huwelijken, dat is alvast een goed begin. 
“Ouders onderling zouden meer moeten 
praten over deze dingen”, zegt moeder 
Irene. “We durven elkaar niet aan te 
spreken, omdat we bang zijn wat ze van 
ons denken. Het is ongemakkelijk. Het is 
goed als de vrijwilligers van The Hunger 
Project meer bijeenkomsten organiseren 
met alle ouders over dit onderwerp.” 

Dankzij de aandacht van de vrijwilligers 
is Gladys nu een inspirerend voorbeeld 
voor andere meisjes uit het dorp.  
“Het is zo normaal dat ouders hun 
dochter jong laten trouwen, maar we 
zouden het niet normaal moeten vinden. 
Dat wil ik andere meisjes vertellen.  
Het is hartstikke moeilijk om te bevallen 
van een baby en daarna weer naar 
school te gaan. Maar het is niet 
onmogelijk. Dat wil ik laten zien.”

“Het is zo normaal    

dat ouders hun dochter  

jong laten trouwen,

maar we zouden het niet

normaal moeten vinden.” 

“Armoede is een

belangrijke reden voor

kindhuwelijken.”
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Investeren als bedrijf
Ons doel en onze droom: een einde aan chronische honger in 2030. Dat kunnen we 

niet alleen, daar moeten we sámen de schouders onder zetten. Hoe meer mensen en 

partijen zich daaraan verbinden, hoe dichterbij we komen.  

Open je netwerk

Netwerker? Open je netwerk voor The Hunger Project. Je doet 
ons een groot plezier als je de deur openzet en ons in contact 
brengt met leuke nieuwe mensen. Of help ons met zichtbaar-
heid, door bijvoorbeeld op je website, in mailings of op events 
aandacht te schenken aan The Hunger Project. 

Zo is The Hunger Project al drie jaar lang hét goede doel van 
Food Ingredients Global. Food Ingredients geeft ons een podium 
en biedt haar gigantische netwerk aan, waar wij nieuwe kansen 
en connecties opdoen. Met een gesponsorde booth op de Food 
Ingredients beurs komen we in contact met honderden food 
professionals, die daar de nieuwste trends en producten op het 
gebied van natuurlijke ingrediënten met elkaar delen. 

Run for The Hunger Project

In november kun je meedoen aan de leukste bedrijvenloop van 
Nederland: de Run for The Hunger Project. Ieder jaar rennen 
meer dan honderd bedrijventeams mee, die zoveel mogelijk 
geld ophalen voor Benin. NPM Capital is als hoofdsponsor 
de aanjager van de Run for The Hunger Project. Alle kosten, 
van het Olympisch Stadion tot de catering en de organisatie, 
worden gesponsord zodat de gehele opbrengst naar Benin 
kan gaan. Doe je dit jaar mee met collega’s, klanten of relaties? 
Breng een team van zes personen op de been, verzamel  
€ 1.000 inschrijfgeld en ren vijf of tien kilometer tussen het 
Olympisch Stadion en het Amsterdamse Bos.

Meerdere bedrijven zijn betrokken bij The Hunger Project.  
Zij werken met ons samen aan het einde van honger van-
wege onze ondernemende aanpak. Waarbij mensen het zelf 
doen. Vanwege de inspirerende voorbeelden van leider-
schap. En omdat we ‘lean’ zijn: we bereiken veel impact met 

Sponsoring

The Hunger Project streeft ernaar om de kosten in Nederland 
zo laag mogelijk te houden. Daarom zijn zoveel mogelijk zaken 
(gedeeltelijk) gesponsord, zoals de website, fotografie in  
Nederland en de inrichting van ons nieuwe kantoor. Nieuwe 
sponsoren zijn altijd welkom, bijvoorbeeld voor drukwerk, 
advertenties of vliegtickets. 

weinig middelen. Investeren in The Hunger Project levert 
niet alleen sociaal rendement op. Het biedt ook een (nieuw) 
netwerk, inspirerende contacten en nieuwe inzichten en  
kansen. En we kijken hoe we medewerkers en klanten zo 
goed mogelijk kunnen betrekken bij de samenwerking. 

Contact

Heb jij een mooi idee over hoe jouw bedrijf kan investeren 
in The Hunger Project? Bel, mail of kom eens bij ons langs 
op kantoor: bereik Annemarie op 030-2335340 of mail 
naar info@thehungerproject.nl. Wij denken graag met je 
mee!

Dit gaat om her choice
Shamira Galiwango probeert als community leader in 
epicentrum Iganga (Oeganda) het probleem kindhuwelijken op 
de agenda te krijgen. “Ik praat met zoveel mogelijk mensen over 
kindhuwelijken. Ik ga bijvoorbeeld naar bijeenkomsten van de 
spaargroep en vraag of ik een praatje mag houden. En dan 
vertel ik dat je gearresteerd kunt worden als je je dochter 
uithuwelijkt - dat het volgens de Oegandese grondwet verboden 
is. Een meisje mag pas trouwen als ze ook oud genoeg is om  
te stemmen. We moeten met dit verhaal langs elke kerk en 
moskee. Dat kost behoorlijk wat tijd. Soms is het moeilijk om te 
zien hoe langzaam dingen veranderen. Maar ik blijf doorgaan.  
Ik heb geen andere keuze. Dit gaat om her choice.” 

Seksuele voorlichting in Ghana

De kennis van meisjes over seks en zwangerschap blijkt heel 
gering. Ze weten bijvoorbeeld vaak niet dat ze van de eerste 
keer seks al zwanger kunnen raken, of hoe ze zich kunnen 
beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Van een 
zwanger tienermeisje in Ghana wordt verwacht dat ze met de 
vader van het kind trouwt. Ze stopt met school en wordt fulltime 
moeder en echtgenote. Juist daarom zijn seksuele voorlichting 
en goede rolmodellen belangrijk om het aantal kindhuwelijken 
en tienerzwangerschappen drastisch te verminderen. Door Her 
Choice leren tienermeisjes dat zij keuzes kunnen maken. 

Andere mindset in Ethiopië 

Theater in Benin
In Benin trekt een theatergroep met populaire professionele 
acteurs langs de epicentra met een toneelstuk over kind-
huwelijken, ‘Le Baobab’. Ze treden niet alleen voor tieners op, 
maar ook voor de ouders, leraren en chiefs in het dorp.  
Het toneelstuk slaat enorm goed aan: het raakt emotioneel en 
zet het publiek niet alleen aan het denken, maar ook tot actie 
aan. Als spin-off kregen meisjes en jongens in drie epicentra 
dramalessen, met twee zelfgemaakte toneelstukken als 
resultaat: ‘In de huid van een vrouw’ en ‘Bestemming 
Ontketend’. 

“Officieel is het kindhuwelijk in Ethiopië verboden, maar zolang 
alle betrokkenen de andere kant op blijven kijken, gaat het 
gewoon door. We hebben een andere mindset nodig bij alle 
betrokken partijen: de ouders, de leraren, de religieuze leiders 
en lokale politici. Door kindhuwelijken als thema mee te  
nemen in onze epicentrumstrategie, pakken we het probleem 
integraal aan.” 
Neguest Mekonnen, directeur The Hunger Project Ethiopië 
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“We hebben een 

andere mindset nodig bij

alle betrokken partijen”
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Humans of The  Hunger Project
“Sinds in mijn dorp een vrouw voorzitter van de dorps-
raad was, wilde ik dat ook. Zij deed goede dingen, het 
was mijn droom om dat ook te kunnen doen. En het 
is me gelukt. Ik heb geleerd dat ik me niet moet laten 
pushen door anderen, maar dat ik zelf het initiatief  
moet nemen. Als ik wil dat iets gebeurt, dan moet ik  
het zelf doen.” 
Nisha Dahayat, voorzitter van de dorpsraad van 
Khamriya (India)

“Ik vertel mensen niet wat ze moeten doen, ik stel 
gewoon de juiste vragen zodat ze zelf nadenken 
over hun situatie, de oorzaken en consequen-
ties daarvan én wat ze er zelf aan kunnen doen.” 
Emmanuel Midete, Mobilisation Officer bij The 
Hunger Project Benin

“In Malawi is het niet vanzelfsprekend dat een baby borst-
voeding krijgt. Daarom neem ik mijn eigen baby mee naar 
trainingen. Ik laat de moeders in de trainingen zien dat ik 
mijn zoontje borstvoeding geef, en dat dit het enige is dat hij 
nodig heeft. De moeders zien het verschil met hun baby’s: 
mijn zoontje is groter en gezonder. Dat trekt ze vaak over de 
streep. Ik benadruk dat kinderen zich fit kunnen eten, met 
voldoende voedzaam eten. De moeders krijgen stars in their 
eyes als ze zich realiseren dat hun kinderen zich letterlijk slim-
mer en gezonder kunnen eten. En wat dat voor gevolgen kan 
hebben, zoals betere concentratie op school en meer kans 
op een goede opleiding. En als ze zich voorstellen wat er 
dan mogelijk is, met slimme, goed opgeleide jonge mensen, 
die zich kunnen inzetten voor hun gemeenschap. Dat is toch 
waanzinnig, dan ziet de toekomst er heel anders uit!” 
Grace Chikowi, voedingsdeskundige bij The Hunger  
Project Malawi

“Ik ben voorzitter geworden van de jongerengroep.  
We komen elke maand bij elkaar en delen ervaringen. 
Als iemand met een probleem zit, proberen we het 
samen op te lossen. En we proberen jongeren die  
willen emigreren naar Nigeria (of verder) te overtuigen 
van de nadelen daarvan. Ze kunnen beter hier blijven. 
Ik heb zelf genoeg ideeën om de situatie voor jonge-
ren te verbeteren. Zo zijn er hier genoeg sinaasappel 
bomen, maar maken we zelf geen sinaasappelsap. 
Ik denk dat je daar best goed mee kunt verdienen.” 
Fulbert Egbekan, epicentrum Zapota (Benin)
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Madhya Pradesh is een van de armste  
staten van India. De grootste uitdagingen 
voor de ruim 73 miljoen inwoners zijn  
ondervoeding en geweld tegen vrouwen.  
Meer dan de helft van de kinderen is 
ondervoed en de kindersterfte is hoog. 
Geweld is aan de orde van de dag - 
vooral voor vrouwen en de lage kasten 
– maar staat niet hoog op de agenda: 
veel geweldszaken blijven ongestraft en 
daders worden nauwelijks veroordeeld. 

De dorpsraden spelen een belangrijke 
rol bij het aanpakken van deze 
problemen. Zij bepalen de lokale 
agenda, brengen behoeftes in kaart en 
regelen voorzieningen voor hun dorp. 
Door een quotum is de helft van de 
zetels gereserveerd voor vrouwen. En 
dat is goed nieuws. Want zij komen 
vaker dan mannen in actie voor hun 
dorp, tegen ondervoeding en tegen 
geweld. 

In 2015 mochten de inwoners van 
Madhya Pradesh naar de stembus  
voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
The Hunger Project werkt sindsdien 
samen met 1.200 nieuw gekozen 
vrouwelijke dorpsraadsleden.  
Voor de meesten van hen is het hun 
eerste politieke functie. En ze zijn 
opvallend jong: een groot deel van de 
vrouwelijke raadsleden is jonger dan 
dertig jaar. 

       Ambitie, 
doorzittingsvermogen 
          en lef: 
“Ik wil mijn werk goed doen” 

In India is een stille revolutie aan de gang: tienduizenden ongeletterde 
vrouwen hebben een politieke functie. Ze trekken hun dorpen uit de  
diepe armoede. En ze komen in actie tegen controversiële pijnpunten, 
zoals (seksueel) geweld tegen vrouwen.  

Vrouwenquotum
Door een quotum is in India 50% van de zetels in de dorpsraad gereserveerd 
voor vrouwen. En dat is goed nieuws. Want  vrouwen komen vaker dan 
mannen in actie voor hun dorp. Vrouwelijke leiders zetten voedselzekerheid, 
onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op de agenda.  
The Hunger Project India ondersteunt deze vrouwen, zodat ze ook echt een 
actieve bijdrage kunnen leveren. Zij maken het verschil voor hun kinderen, 
familie en dorp.
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“Hoe had ik

zonder deze kennis 

ooit mijn werk 

kunnen doen?”
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grond zitten, terwijl de mannen op 
stoelen zaten”, vertelt Sushila Mishra 
uit Majhigavan. “Dat veranderen ging 
niet zonder slag of stoot. De eerste 
keer dat ik op een stoel zat, kreeg ik 
veel commentaar. Ik zou de mannelijke 
raadsleden niet respecteren en ik zou 
alle regels zijn vergeten. En nu, een jaar 
later, mopperen ze nog steeds. Maar wij 
houden vol. Vroeger mochten we ons 
niet laten horen, en moet je ons nu eens 
zien.” 

De vrouwen trekken gezamenlijk op en 
halen zo steun uit elkaar. Ze leren hoe 
het systeem werkt, boeken hun eerste 
resultaten en verdienen langzaam het 
vertrouwen van de gemeenschap. 

Mamta Devi merkt ook dat het beter 
gaat. “De vrouwelijke raadsleden worden 
steeds zichtbaarder en spelen een 
steeds grotere rol. Mijn familie vraagt me 
niet meer elke keer waar ik heen ga als 
ik de deur uit ga - dat is vooruitgang.” 

In het tweede zittingsjaar werken de 
vrouwen meer en meer met elkaar 
samen. Niet alleen binnen het dorp, 
maar ook binnen het district en de staat. 
Want samen staan ze sterker en kunnen 
ze meer druk uitoefenen. En met meer 
zelfvertrouwen en ervaring pakken ze 
ook meer omstreden thema’s aan, 

zoals geweld tegen vrouwen. Rajwanti 
Singh uit Posta was de voorzitter 
van het samenwerkingsverband op 
staatsniveau: “We moeten onze sociale 
omgeving leefbaarder maken voor 
vrouwen en meisjes. Daarom startte 
de federatie van vrouwelijke leiders een 
campagne over geweld tegen vrouwen. 
Samen staan we sterk. Een individu 
kun je kapotmaken, maar een blok niet.” 
De vrouwelijke raadsleden van Madhya 
Pradesh gaan samen de confrontatie 
aan met daders van huiselijk geweld, 
stoppen kindhuwelijken, laten 
honderden toiletten bouwen en 
organiseren grote campagnes over 
geweld tegen vrouwen. 

Met de nodige porties moed, 
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen 
en samenwerking bereiken ze 
opzienbarende resultaten - ondanks alle 
barrières. Ze stellen de achtergestelde 
positie van vrouwen ter discussie. Ze 
inspireren talloze andere vrouwen en 
meisjes om zich, al dan niet via een 
politieke functie, in te zetten voor een 
betere toekomst voor hun dorp en 
voor meer gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. En zo verbeteren deze 
voorvechters de situatie in hun dorpen.

Dat brengt een nieuwe energie met 
zich mee: ze zijn meer gedreven en 
ambitieus dan hun voorgangers, en 
hebben meer durf om bestaande 
systemen uit te dagen. En dat komt 
goed van pas. 

Want het begint al met het claimen van 
hun plekje in de dorpsraad. Gekozen 
worden tot raadslid, betekent niet 
automatisch dat je ook echt wat te 
zeggen hebt. Mamta Devi uit Bihra 
Kramank kan daarover meepraten: “Mijn 
familie vindt dat vrouwen niks te zoeken 
hebben in de politiek. Daarom mocht 
ik tijdens mijn eerste termijn niet naar 
de vergaderingen van de dorpsraad. 
Ik deed eigenlijk niks en daar voelde ik 
me slecht over. Toch werd ik herkozen. 
Sterker nog: ik werd zelfs gekozen tot 
voorzitter van de dorpsraad. En ook al is 
het een flinke overgang, deze keer wil ik 
het goed doen.” 

In de trainingen van The Hunger Project 
leren de vrouwen hoe het politieke 
systeem werkt en wat hun rechten 
en plichten zijn. Onmisbaar, volgens 
Kusum Khushuwaha uit Padkhuri: 
“Vóór de training wist ik niks. Ik wist 
niet dat er een quotum voor vrouwen 
was, niet wat de grondwet was en wat 

een dorpsraadslid deed. Ik stelde nooit 
vragen bij hoe de dingen hier gaan. 
Dat doe ik nu wel. Hoe had ik ooit mijn 
werk kunnen doen als ik dat niet had 
geweten?” 

In hun eerste zittingsjaar richten de 
vrouwelijke raadsleden zich vooral 
op toegang tot schoon drinkwater, 

de bereikbaarheid van het dorp en 
het aanpakken van ondervoeding. 
Belangrijk, maar niet heel controversieel. 
Samen met de mannelijke raadsleden 
gaan ze aan de slag. Iedereen moet 
eraan wennen dat de vrouwelijke 
raadsleden nu ook echt meedoen. 
Dat botst dan ook regelmatig. “Tijdens 
de vergaderingen moesten wij op de 

Actie tegen geweld

The Hunger Project Bangladesh 
en India betrekken, met financi-
ele steun van het Nederlandse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
vrouwen bij de politiek om geweld 
tegen vrouwen tegen te gaan. 
Via het programma werken bijna 
3.000 dorpsraadsleden samen. 
Ze maken actieplannen voor een 
veiliger dorp. En met grootschalige 
campagnes over het probleem van 
geweld tegen vrouwen bereiken ze 
bijna een miljoen mensen. 

“Durf om 

bestaande systemen 

uit te dagen”
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Meer mobieltjes dan toiletten

In India zijn toiletten niet zo vanzelf-
sprekend als in Nederland. Sterker  
nog, in India zijn meer mobiele tele-
foons dan toiletten. Terwijl het ont-
breken van een wc veel impact kan 
hebben op het leven van een Indiase 
vrouw. Want vrouwen zijn een makke-
lijk doelwit voor verkrachting als zij hun 
behoefte in de buitenlucht doen. 

Een van de vrouwen die dit wil aan-
pakken is Seema Saket - misschien 
wel een van de meest onwaarschijn-
lijke leiders ooit. Want ze is niet alleen 
vrouw, maar ook nog eens van de 
laagste kaste. En met haar 22 jaar is ze 
piepjong. Maar toch is zij voorzitter van 
de dorpsraad van Padkhuri in Madhya 
Pradesh. 

In het eerste jaar van haar termijn ging 
Seema de discussie met ambtenaren 
aan, en regelde zij 28 toiletten voor 
haar dorp. Zodat vrouwen en meisjes 

veilig hun behoefte kunnen doen, zon-
der angst om te worden aangevallen 
wanneer zij het meest kwetsbaar zijn. 
Seema: “Vroeger was ik bang om met 
officials te praten, maar waarom zou 
ik? Ik ben een gekozen leider, ik sta in 
mijn recht. Ik dien mijn verzoeken in bij 
het district en dwing ze om naar mij 
te luisteren. Ik vraag mijn voorgangers 

om hulp en verzamel alle informatie die 
ik nodig heb. Niemand werd met alle 
kennis geboren, het is geen schande 
dat ik moet leren hoe het werkt. Geef 
me de tijd en ik kan alles.” De ambitie 
van Seema is dat elk huishouden een 
eigen toilet heeft. En met nog drie 
jaar in haar termijn te gaan, is de kans 
groot dat het haar gaat lukken.

“Ik dwing ze 

om naar mij

te luisteren”

Rajwanti Singh uit Posta 

Mamta Devi uit Bihra Kramank 
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Odisha’s 100
Met Odisha’s 100 willen wij revolutionaire vrouwen in India en Nederland  

samenbrengen. Om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen op te  

trekken naar het einde van honger. Odisha’s 100 is een netwerk van honderd 

bijzondere en gedreven Nederlandse vrouwen, die zich sterk maken voor de  

vrouwelijke leiders in India. Samen investeren deze honderd Nederlandse  

vrouwen in een duidelijk doel: het einde van honger in de staat Odisha. 

Doe mee – in 5 stappen 

1.  Aanmelden. Schrijf je in op odishas100.nl. Na aanmelding krijg je je eigen Odisha’s 100 sjaal, toegang tot
de besloten LinkedIn groep en brengen we je in contact met de andere leden.

2.  Investeren. Met een jaarlijks bedrag van € 5.000 over een periode van vijf jaar steun je de vrouwelijke
leiders in Odisha tijdens hun vijfjarige termijn. Met jouw investering verdubbelen we ons werkgebied in de
staat Odisha en worden vrouwelijke raadsleden vijf jaar lang getraind en begeleid.

3.  Connect. Ontmoet de leden van Odisha’s 100 tijdens netwerk- en inspiratie-events. We zien elkaar bij
ontbijtsessies en op locatie bij een van de leden. Ga mee op de jaarlijkse investeerdersreis naar India voor
een stevige portie fire in the belly. Ga in gesprek met de vrouwen van Odisha en zie met eigen ogen de
impact die je met Odisha’s 100 maakt.

4.  Impact. We houden je op de hoogte van het programma in India en delen regelmatig resultaten, verhalen
en inzichten uit Odisha én Nederland.

5.  Spread the word. De naam zegt het al: honderd leden is ons gezamenlijke doel - dan is onze impact
maximaal. Deel en vertel het verhaal van Odisha’s 100 verder in je netwerk: samen gaan we voor honderd!

Women Ending Poverty

Minder investeren kan natuurlijk ook. Investeer dan mee in het Women Ending Poverty (WEP)-fonds.  
Via het WEP ondersteun je - met een kleiner bedrag - vrouwen in India in hun gevecht tegen honger en 
extreme armoede, en stimuleer je de ontwikkeling van vrouwelijke dorpsraadsleden.  
Kijk op thehungerproject.nl/support-ons/investeer/wep. 

Onstuitbare 
        vooruitgang

Natuurlijk heb ik, net als iedereen, wel 
eens een dag dat ik mijn werk eigenlijk 
helemaal niet zo leuk vind. Een dag 
met te veel ellenlange e-mails, te veel 
vage vergaderdingen of een overdosis 
bizarre bureaucratie. Maar die dagen 
zijn gelukkig schaars. Ze verdwijnen 
bovendien zingend in het niet bij de 
hemelsbrede hoogtepunten die ook bij 
mijn baan horen. Als ik een moedige 
vrouw van begin twintig hoor vertellen 
dat ze zeker weet dat zij en haar 
zoon voortaan wél voor vol worden 
aangezien in hun dorp - ondanks 
haar hiv-besmetting, die vroeger niet 
alleen een medisch, maar ook een 
sociaal doodsvonnis zou hebben 
betekend. Of als haar graatmagere 
buurvrouw van ver in de zeventig 
trots de uitbreidingsplannen voor haar 
Moringaplantage toont, zodat zij voor het 
eerst in haar leven voortaan elke dag 
genoeg en gezond kan eten. En zo zijn 
er ontelbare verhalen. 

Krijgt u trouwens wel eens tranen 
in uw ogen van ontroering van een 

spreadsheet? Ik wel. Want het is bijna 
onvoorstelbaar hoe veel vooruitgang we 
met elkaar boeken in de 16.000 dorpen 
waar we werken - totdat mijn collega’s 
van het monitoring team die data voor 
ons op een rij zetten. Ik heb dan ook 
nog nooit in mijn leven ergens zo lang 
en met zo veel plezier gewerkt als bij 
The Hunger Project. Wat een voorrecht! 

In dit magazine leest u veel meer over 
wat we bereiken. Dat begint altijd en 
overal met het geloven dat het kán. 
En dat is geen blind geloof - het einde 
van honger komt steeds dichterbij. 
Nog dertien jaar, denken wij: in 2030 
willen we klaar zijn. Dat denkt overigens 
inmiddels de wereld met ons. Er is dan 
ook meer dan genoeg voor iedereen. 
We moeten het alleen nog wel dóen, 
want vanzelf gaat het niet. Wij weten 
inmiddels zeker* dat onze aanpak daar 
een hele belangrijke sleutel voor is: 
investeren in de kracht van mensen om 
het zélf te doen. Met elkaar. Want als 
die kracht eenmaal ontketend is, is de 
vooruitgang onstuitbaar. 
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Nu we dat zo zeker weten, groeit ook 
onze ambitie om onze successen op te 
schalen. En dat kan ook. Maar zeker niet 
zonder u … Wij verheugen ons dan ook 
zeer op onze verdere samenwerking.

Evelijne Bruning
Dragon of disruption (en indien nodig 
ook directeur) 
The Hunger Project Nederland

PS mocht u meer over ons werk willen 
weten, dan kunt u ook terecht op  
www.thehungerproject.nl. Of maak een 
afspraak voor een kop thee en een 
goed verhaal. Schuif aan bij ons team in 
hartje Utrecht, tijdens de gezamenlijke 
lunch. Of ga mee op reis, om zelf te zien 
wat we bereiken. We horen hoe dan ook 
graag van u. 

* We staan niet voor niks al een aantal jaar helemaal 
bovenaan in de kans op impact-monitor van de
kennisbank filantropie - die alle Nederlandse goede
doelen met elkaar vergelijkt.
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Wij worden gesteund door

“It always 
seems impossible 
until it’s done”
Nelson Mandela




