Vooruitzichten:
Wanneer de regenperiode maart/april
goed blijft, wordt de eerst volgende
oogst in juni/juli verwacht. Tot en met
juni is de voedselhulp dan ook noodzakelijk.
Doordat de prijzen van voedsel zijn gestegen, hebben wij als stichting besloten
3000 voor de maand april over te maken. Dit betekent dat er ongeveer 8,5
euro per persoon is, waar genoeg maïs
en bonen van gekocht kunnen worden
om een maand van te leven.

Welk bedrag er de volgende maanden
wordt overgemaakt is afhankelijk van de
situatie en de reserves van de kas.
De spontane hulpvraag van een maand
geleden om tot financiële ondersteuning
te komen, heeft geresulteerd in een bedrag van 5400!
Verder hopen wij met het verkopen van
spullen op koninginnedag op de vrijmarkt
in Huizen extra geld binnen te halen, zodat wij onze vrienden in Bariadi in deze
droge tijd kunnen blijven helpen.

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief een (extra) gift willen geven;
ons rekeningnummer is 84 57 07 302.
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Aan alle vrienden van Bariadi
In februari is een reisgezelschap naar Tanzania geweest om onze vrienden te bezoeken. In deze nieuwsbrief een update over de aangetroffen hongersituatie.

Algemene voedingssituatie:
Grote delen in Tanzania hebben een
groot voedseltekort als gevolg van
droogte, het betreft 85% van alle districten. Met andere woorden ongeveer
3.764.843 mensen hebben voedselhulp
nodig.

Het vee vermagert, geeft geen tot weinig melk en sterft in grote getale.
Een bijkomend probleem is dat omliggende landen ook met de problemen
van de droogte kampen, waardoor er
weinig tot geen import is van voedsel.
Deze factoren hebben er toe geleid dat
Vanaf september 2005 tot nu is de re- de prijzen van voedsel gigantisch zijn
genval zeer matig geweest, wat tot
gestegen, soms zelfs met 85%. Hierdoor
zeer grote droogte heeft geleid. Dit
is het kopen van eten bijna onmogelijk
heeft tot gevolg dat vele oogsten zijn
geworden. Gezien deze problemen is
mislukt, waardoor er weinig voedsel is. voedselhulp van belang om grootschaliZelfs wanneer er nog wel landbouw
ge sterfte te voorkomen.
mogelijk is, is het moeilijk om voldoende te verdienen om het gezin te
Een tweede punt waar aandacht aan beonderhouden, aangezien de lonen
steed wordt, is de aanwezigheid van zasterk zijn gedaald. Het werk wordt bo- den. Dit is van groot belang voor gezinvendien veel zwaarder doordat de
nen, opdat zij zich weer met de landmensen als gevolg van ondervoeding
bouw bezig kunnen gaan houden. De
zijn verzwakt. Normaal gesproken eten meeste gezinnen hebben echter noch
de mensen twee maaltijden per dag,
een eigen voorraad, noch geld om zaad
maar als gevolg van het voedsel tekort te kopen. Het is daarom ook van belang
eten sommige mensen nog maar één
dat ze van zaden worden voorzien, zomaaltijd in de twee dagen.
dat ze een goede oogst kunnen verweVerder heeft de droogte tot gevolg dat zenlijken. Dit om een nieuwe noodsituade vegetatie en het water voor het vee tie te voorkomen.
afneemt.

Geboden hulp vanuit de Tanzaniaanse overheid:
De Tanzaniaanse overheid acht voedselhulp in ieder geval tot mei nodig. Mocht
de regenval echter voor een nog langere
tijd uitblijven dan zal hulp ook langer nodig zijn.
Om de negatieve effecten van voedselonzekerheid in de hand te houden, heeft
de overheid de volgende stappen ondernomen:
Vrij voedsel voor 564.726 personen;

Gesubsidieerd voedsel voor 3,2 miljoen mensen die minder erg zijn getroffen;
Getracht wordt prijsstabilisatie te creëren, door de bevoorrading op markten zeker te stellen;
Import van voedsel wordt ondersteund;
Mensen voorzien van zaad, zodat de
mensen, wanneer er weer regen valt,
zich opnieuw met de landbouw kunnen
bezig houden.

In Bariadi, waar de stichting vooral actief is, wordt geschat dat 60% van de populatie een voedseltekort heeft. Aan 15% van deze groep, wat wil zeggen aan 20.475
mensen, wordt door de Tanzaniaanse overheid vrij voedsel gegeven.

Situatie in Bariadi aangetroffen in februari 2006:
De situatie die in februari is aangetroffen
is zorgwekkend. De families hadden geen
voedsel meer in voorraad. Er wordt
slechts één maaltijd per dag genuttigd en
die is zeer eenzijdig (alleen maïs). De
mensen waren afgevallen. De honden en
koeien zagen er slecht uit en ook de kippen legden geen eieren meer.
De inzet van de overheid is volgens Gerrit
professioneel te noemen, maar het voedsel dat beschikbaar komt is te weinig. De
families die echt niets meer hebben, krijgen 24 kg maïs per persoon
voor 2 maanden, wat neer komt op 400
gram maïs per persoon per dag.

In Igaganulwa worden 625 personen
hiervan voorzien, terwijl naar schatting
van de gemeenteraad ongeveer 7.000
van de 8.750 mensen honger lijden. De
honger is zo erg dat zelfs elementaire
persoonlijke bezittingen, zoals golfplaten
op een toilet, worden verkocht om aan
geld te komen.
Tijdens het bezoek is er voor 2.637.000
Tanzaniaanse schillingen
( 2030) voedsel gekocht, te weten maïs,
rijst, bonen en olie. Verder is er 1000
ontvangen sponsorgeld besteed aan
zaaigoed.

