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(beeld afp / Rijasolo)Een meisje wacht op haar beurt om gewogen te worden in het dorpje Tanarake in Madagaskar.  

Madagaskar droogt uit: ‘Meer dan 500.000
kinderen jonger dan vijf kampen met acute
ondervoeding’

De regens blijven uit in het zuiden van Madagaskar en de weerberichten

voorspellen nog meer droogte. De eerste voedselcrisis die veroorzaakt wordt

door klimaatverandering, neemt steeds grilliger vormen aan.

 ANTANANARIVO

Madagaskar kampt met de ergste droogte in veertig jaar. Het

Wereldvoedselprogramma noemt het ‘de eerste hongersnood

die veroorzaakt wordt door klimaatverandering’. Het

regenseizoen hoort eind november te starten, maar er zijn nog
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maar een paar buitjes gevallen. Hierdoor mislukken oogsten

en ontstaat voedselschaarste. Daarnaast hebben de

migrerende sprinkhanen de crisis verergerd. 

Artikel gaat verder onder de advertentie

‘De situatie verslechtert met de dag. Sinds april is het aantal

ondervoede kinderen onder de vijf jaar vervijfvoudigd’, schrijft

Gilbert Tandrianatoandro. Hij is de projectmanager van de

christelijke noodhulporganisatie Medair in het zuiden van

Madagaskar, waar de hongersnood het grootst is. ‘Meer dan

500.000 kinderen onder de vijf jaar hebben nu te maken met

acute ondervoeding.’

Tandrianatoandro beschrijft de situatie van een klein meisje

dat bij hem in de mobiele kliniek werd binnengebracht. ‘Dit

tweejarige meisje Claudia werd gebracht door haar oma

Célestine. Zij liep vier uur om onze kliniek te bereiken. De oma

zei: ‘Ik ben 61 jaar oud en heb dertien kinderen op de wereld

gezet. Natuurlijk ben ik moe, maar de liefde voor mijn

kleinkinderen is zo sterk dat ik de tocht kan afleggen.’ Claudia

is gelukkig in vier weken anderhalve kilo aangekomen.’ 

uitgedroogde grond

Maar voor veel kinderen is het gevaar van honger nog niet

geweken. Er liggen nog maanden van voedselschaarste in het

verschiet door de aanhoudende droogte. ‘Op dit moment

hebben we dringend voedselhulp nodig, maar ook hulp bij het

opzetten van drinkwatervoorzieningen en behandeling van

ondervoeding.’ 
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Gilbert Tandrianatoandro - beeld Medair

Meer dan 90 procent van de mensen in de regio leeft in

armoede en de boeren zijn afhankelijk van de seizoensregen in

plaats van opgeslagen water en irrigatie. Op de lange termijn

moet er ook gewerkt worden aan bewustwording van de lokale

gemeenschappen over de desastreuze gevolgen van houtkap,

laat Tandrianatoandro weten. 

Dat ziet noodhulpcoördinator Hielke Zantema van ZOA ook.

Hij is momenteel op werkbezoek in Madagaskar. ‘De grond is

dermate uitgedroogd dat die geen water meer opneemt. Dus

zelfs als er een regenbui valt, stroomt het water snel weer het

gebied uit richting de zee.’ Toen Zantema vorige week uit het

vliegtuig stapte, viel de droogte gelijk bij aankomst al op.

‘Zelfs de cactussen hangen er uitgedroogd bij.’

noodhulp

Zantema leidt het project van de Dutch Relief Alliance (DRA),

waarbij verschillende hulporganisaties met Nederlands

overheidsgeld hulp bieden in noodsituaties. ‘De grootste nood

is gebrek aan voedsel en water. Dit heeft tot veel ondervoeding

geleid, met name onder kinderen onder de vijf en zwangere en

borstvoedende vrouwen. Mensen hebben zelfs uit wanhoop de

zaden voor het volgende seizoen opgegeten en hun

gereedschap verkocht.’ 
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Het project van de DRA is dan ook gericht op het verstrekken

van drinkwater, voedsel, zaaigoed en gereedschap. En het

ondersteunt de behandelingen van ondervoede kinderen en

vrouwen.

‘Het is extra schrijnend vanuit het perspectief van

‘klimaatrechtvaardigheid’. De mensen hier hebben een zeer

kleine ecologische voetafdruk, maar worden wel keihard

getroffen’, vertelt Zantema. Toch is er een wetenschappelijke

discussie gaande over de vraag of de Wereldvoedselorganisatie

niet te gemakkelijk heeft gesteld dat deze crisis terug te

voeren is op klimaatverandering. ‘Maar vanuit humanitair

perspectief maakt het weinig verschil wat de oorzaak is. De

noodhulp is keihard nodig om te overleven.’ <


