
In de dertig jaar dat Omar al-Bashir aan de macht was, gingen de Sudanezen 
gebukt onder onderdrukking en misdaden tegen de menselijkheid. In de 
provincie Darfur vocht de regering samen met gewapende Arabische 
groeperingen tegen voornamelijk niet-Arabische bevolkingsgroepen. Het 
verschrikkelijke gevolg was honderdduizenden doden en twee miljoen 
ontheemden die leden onder hongersnood, verwoesting van hun dorpen en 
seksueel geweld tegen de vrouwen.  

Nu de nieuwe overgangsregering in augustus van 2019 is geïnstalleerd hopen 
we dat er daadwerkelijk een verandering tot stand komt en dat de ontwikkeling 
naar een vreedzaam en welvarend land is ingezet. Voor nu zijn de uitdagingen 
echter nog immens. 

Allereerst is Sudan een droog land met tegelijkertijd een groeiende bevolking. 
Daarnaast zien we achteruitgang van de kwaliteit van de grond omdat de  
schaarse grond zelden de gelegenheid krijgt om braak te liggen. Ook 
veroorzaakt houtkap ten behoeve van brandstof voor ontbossing. Tevens brengt 
klimaatverandering onregelmatige regenperioden met zich mee. Schaarste van 
grond en water op een groeiende bevolking, betekend strijd. Conflicten tussen 
landbouwers en veehouders zijn hiermee aan de orde van de dag en escaleren 
geregeld tot geweldadigheden.  

Het is schrijnend om te zien dat conflicten voor veel Sudanezen tot de dagelijkse 
realiteit behoren en dat ze nauwelijks nog weten hoe het is om vreedzaam 
samen te leven. Traditionele gemeenschappen zijn zo beschadigd dat het 
oplossen van kleine conflicten al niet meer haalbaar lijken. Ook lokale en 
regionale overheden hebben zelden de kennis en capaciteit om conflicten op te 
lossen of te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.   

Armoede en conflict gaan veelal samen, versterken elkaar en leiden tot 
menselijke nood. ZOA wil bijdragen aan het doorbreken van deze vicieuze 
cirkel door de toegang tot basivoorzieningen te verbeteren en te werken aan 
vredesopbouw. 
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Sinds 2004 werkt ZOA in Sudan. Sinds 
die tijd hebben we veel onrecht gezien 
in dit land, wat ruim dertig jaar gebukt 
ging onder het dictoriale bewind van 
Omar al-Bashir. In 2019 kwam de 
bevolking in opstand wat uiteindelijk 
heeft geresulteerd tot de installatie van 
een overgangsregering. We zijn hoopvol 
over de nieuwe ontwikkelingen en zien 
tegelijkertijd dat hulp voorlopig hard 
nodig blijft voor vele Sudanezen. 

• Dertig jaar onderdrukking en 
mensenrechtenschendingen.

• Honderdduizenden doden en 
twee miljoen ontheemden door 
aanhoudende conflicten.

• Armoede, honger en gewelddadige 
conflicten aan de orde van de dag.

• Toenemende droogte door 
klimaatverandering.
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In Sudan voert ZOA een groot programma uit op het gebied van geïntegreerd watermanagement. Door opvang van 
regenwater, irrigatie-systemen, het beheer van waterputten en de aanleg van meer verspreide waterbronnen wordt vraag 
en aanbod beter beheerd. Zowel de landbouwers als de veehouders hebben baat bij dit beleid. We zien namelijk dat door 
de klimaatverandering en ontbossing veehouders en hun kuddes steeds dichter naar de landbouwgronden bewegen. De 
dieren eten de gewassen, beschadigen de grond en drinken het water wat bedoelt is voor de irrigatie van land. Een bron van 
conflict. Daarom werkt ZOA in dit programma samen met zowel de akkerbouwers als de veehouders. Dit levert praktische 
oplossingen op zoals bijvoorbeeld migratieroutes voor het vee en de aanleg van meerdere verspreide waterbronnen. Maar 
het levert ook onderling begrip op: samen praten de boeren over problemen en gezamenlijke oplossingen. Een cruciaal 
aspect om conflicten in de toekomst te voorkomen.

Dit grootschalige waterproject maakt een enorm verschil voor de landbouw en de veehouderij maar zorgt er tevens voor 
dat duizenden gezinnen schoon drinkwater hebben. Ook zorgt dit ervoor dat vrouwen en kinderen niet langer het grootse 
deel van hun dag bezig zijn met het halen van water. Daarnaast voorzien we huishoudens van latrines en geven we 
voorlichting op het gebied van hygiëne, wat belangrijk is voor het behoud van hun gezondheid.

Verder draagt ZOA er in Sudan toe bij dat mensen beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit doen we 
ondermeer door trainingen ter verhoging van de landbouwproductie. Ook ondersteunen we initiatieven waardoor met name 
vrouwen en jongeren inkomsten kunnen genereren. ZOA werkt in Sudan tevens aan de bestrijding van landdegradatie en de 
inzet van groene energiebronnen. 

Naast alle genoemde interventies op het gebied van water, voedsel en inkomen mag onderwijs niet ontbreken. Bij 
het tegengaan van armoede voor de nieuwe generatie is onderwijs immers van essentieel belang. Daarom bouwen 
we klaslokalen en repareren we kapotte schoolgebouwen. Ook investeren we in schoolmeubilair en lesmaterialen en 
geven we trainingen aan docenten en ouders zodat zij de kinderen beter kunnen begeleiden. Door te werken aan al deze 
primaire basisvoorzieningen werkt ZOA in Sudan aan armoedebestrijding en het verminderen van conflicten. We zijn er.

Hoe we helpen
We werken in twee regio’s van dit uitgestrekte land: in het oosten en in het westen. In beide regio’s zien we lange periodes 
van droogte maar ook overstromingen. Dit is een uitdaging voor de landbouw en daarmee een bedreiging voor de 
voedselzekerheid. Door te werken aan verbeterde watervoorzieningen hebben mensen toegang tot drinkwater en beogen 
we het voedseltekort terug te brengen, alsmede de oorzaak van vele conflicten weg te nemen. 

Meer dan 350.000 mensen hebben 
toegang tot schoon drinkwater en 
watervoorzieningen voor vee en landbouw.

380.000 mensen krijgen voorlichting op het 
gebied van hygiëne. 

Ruim 6.000 huishoudens ontvangen een 
latrine.

Ruim 3.700 kinderen gaan naar school.

Help ZOA mee met het realiseren van onze 
doelstellingen in Sudan:

“We danken ZOA voor de 
watervoorziening in ons dorp; 
water is leven, zonder water is 
leven onmogelijk. We hoeven 
nu geen water meer te kopen, 
dit zorgt voor rust en stabiliteit. 
Bovendien is de waterbron een 
ontmoetingsplaats geworden 
voor onze gemeenschap.”  

Ali Abdelrahman, Gedeil Wagif, Sudan

www.zoa.nl/sudan


