Uganda telt het grootste aantal
vluchtelingen in Afrika, waarvan velen
uit Congo en Zuid-Sudan. Ze worden
hartelijk ontvangen, terwijl de littekens
van de burgeroorlog in Noord-Oeganda
Zuid-Sudan

nog vers zijn. Maar de verhoudingen
staan onder druk door een gebrek aan
drinkwater en landbouwgrond.
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Op Uganda, een land met circa 46 miljoen inwoners, heeft corona veel impact. Het
land ontwikkelde zich de afgelopen jaren positief, maar er zijn ernstige zorgen. De
economische groei is aanzienlijk vertraagd. Het inkomen van veel Ugandezen is

Afrika

gedaald doordat bedrijven moesten sluiten en veel banen verloren zijn gegaan. De
Wereldbank waarschuwt dat drie miljoen Ugandezen in armoede kunnen vervallen,
bóvenop de 8,7 miljoen die momenteel in armoede leven. Op dit moment is 78
procent van de bevolking jonger dan dertig jaar. Dat zij geen werk kunnen vinden en
niet kunnen rondkomen, geeft veel onrust in het land.
De druk op de basisvoorzieningen neemt toe doordat 1,5 miljoen vluchtelingen in
dit mooie land een veilig heenkomen zoeken. Er komen veel vluchtelingen uit Congo
en Zuid-Sudan. Naast te weinig werk, is er in Uganda ook gebrek aan voldoende
landbouwgrond en schoon drinkwater. Onderwijs is voor veel kinderen niet
vanzelfsprekend.

Voedselzekerheid

Daarnaast hebben mensen in het noorden van het land te maken met de naweeën
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van de burgeroorlog uit de tijd van de rebellengroep Lord’s Resistance Army
(Verzetsleger van de Heer). Intussen wordt de landbouw hard getroffen door
klimaatverandering. De relatieve rust in dit land is door dit alles zeer kwetsbaar.
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ZOA is al sinds de jaren negentig actief in Uganda. We richten ons specifiek op de

Onderwijs

regio’s die geleden hebben onder de terreur van het rebellenleger, dat veel kinderen
gedwongen rekruteert. We richten ons ook op hulp aan Zuid-Sudanese vluchtelingen
in de regio West-Nijl, en werken in het oosten van Uganda, waar telkens conflicten
over landbouwgrond en vee oplaaien. We bouwen aan vrede, beter onderwijs en het
verminderen van armoede. Dit doen we onder andere met projecten die gericht zijn
op voedselzekerheid en het verkrijgen van landrechten.
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Hoe we helpen
ZOA is actief in het noorden en oosten van Uganda. In deze gebieden leven kwetsbare mensen samen, terwijl
basisvoorzieningen vaak niet toereikend zijn. Omdat dit snel tot nieuwe conflicten kan leiden, richten we ons vooral op
het verbeteren van werkgelegenheid, het verkrijgen van landrechten, de toegang tot onderwijs en het verbeteren van
water- en sanitaire voorzieningen.

Een groot deel van de conflicten in Uganda is ontstaan door onduidelijkheid over het eigendom van land. Daarom werken
we – in samenwerking met de lokale gemeenschappen en de overheid - aan het vastleggen van landrechten. Immers, als
je niet weet of het land van jou is, zul je er ook niet in investeren. Maar mét landrechten kunnen Ugandezen aan de slag om
voedsel te verbouwen, wat leidt tot meer voedsel voor henzelf en een beter inkomen door de verkoop daarvan.
We ondersteunen de boeren ook door het verbeteren van landbouwtechnieken. Hierdoor kunnen zij de opbrengst van hun
oogst vergroten.
We richten ons tevens op andere mogelijkheden om een inkomen te verdienen, zoals beroepstrainingen en
ondernemerschap. Daarmee krijgt de (lokale) economie een nieuwe impuls en komt er een verbreding in de
inkomensvoorziening. Als er voor gezinnen meer bronnen van inkomsten zijn, vermindert dit hun kwetsbaarheid in geval
van misoogst.
In veel arme regio’s in Uganda is onderwijs nog altijd niet vanzelfsprekend of van goede kwaliteit. In het district Amudat, een
van de armste gebieden van Uganda, gaat slechts 2 op de 10 kinderen naar school. Daarom werken we aan de kwaliteit
en toegankelijkheid van onderwijs, specifiek ook voor meisjes. We helpen onder meer met schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen op scholen, schoolmeubilair en lesmateriaal.

“Land is enorm belangrijk. Onze
levens zijn afhankelijk van land.
Door een eigen landcertificaat is
mijn leven enorm verbeterd. Ik
kan nu van alles planten zonder
dat er iemand het bezit komt
claimen. Mijn vrouw en dochters
hebben gelijke rechten. Stel dat
ik niet meer leef, dan zullen zij
het landbezit erven en hebben zij
een plek om te leven.”
Celestino, Nwoya, Uganda
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Help ZOA Uganda dit jaar mee met het volgende:
Door het uitreiken van 2460 landrechten-certificaten
in het district Nwoya wordt voor 10.560 mensen het
eigendom van landbouwgrond vastgelegd.
Ruim 1.900 jongeren volgen een beroeps- en
ondernemerschapstraining en ontvangen
een microkrediet waardoor zij in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.
In het district Amudat gaan in de komende 5
jaar ruim 15.500 kinderen naar school.
We helpen 25.000 vluchtelingenhuishoudens in
de West-Nijl met werkgelegenheid, waardoor zij
economisch zelfstandig worden.
We creëren meer kansen en toegang tot
basisvoorzieningen voor mensen met een handicap.

Bank en KvK
NL 02 RABO 0387 512 012
NL 46 INGB 0000 000 550
KvK 41009723

