
ZOA helpt mensen die moeten vluchten voor geweld of een ramp. In Myanmar 
– waar ruim 54 miljoen mensen wonen - komen deze twee extremen samen. 
De noden die we aantreffen zijn hartverscheurend. Sommige mensen drinken 
uit modderpoelen of riviertjes, omdat ze geen toegang hebben tot schoon 
drinkwater. Anderen lopen ziektes op doordat er bijvoorbeeld geen latrines zijn of 
simpelweg geen zeep. 

Wat is er aan de hand in Myanmar? De verhoudingen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen in dit land zijn zeer gespannen. De bevolking is overwegend 
boeddhistisch. In augustus 2017 leidden geweldsuitbarstingen van boeddhisten 
tegen de Rohingya – voornamelijk moslims – tot veel doden. 

Na vele jaren van militaire dictatuur kwam daaraan een einde in 2010. Maar in 
februari 2021 nam het leger opnieuw de macht over in Myanmar. Dat leidde tot 
veel protesten en onderdrukking. Als gevolg van de coup zijn veel banen verloren 
gegaan. Miljoenen inwoners kunnen voedsel nauwelijks meer betalen. De import 
en export liggen stil. Maar dat is nog niet alles. De aandacht voor de coup duwt 
de gevolgen van zowel de coronacrisis, als de conflicten tussen het leger en de 
diverse etnische groepen naar de achtergrond. 

De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat het inkomen voor veel mensen 
drastisch verminderd of weggevallen is. Zo ondervinden boeren moeilijkheden bij 
het vervoeren van hun oogst naar de markt. Veel kleinere boeren zijn in diepe 
armoede terechtgekomen. 
Een andere groep mensen die vaak vergeten wordt, zijn de vele ontheemden. Zij 
moesten alles achterlaten als gevolg van het conflict tussen de strijdkrachten 
en een van de etnische groepen. In de afgelopen jaren zijn zo’n 100.000 mensen 
ontheemd geraakt. Zij leven nu onder barre omstandigheden.

We zijn er

Myanmar is vaak in het nieuws vanwege 
de militaire coup, de protesten daartegen 
en de repressie. Wat we niet horen is dat 
Myanmar een van de armste landen van 
Zuidoost-Azië is. De bevolking leeft in 
grote delen van het land onder zeer slechte 
omstandigheden. Er is een groot tekort aan 
voedsel en schoon drinkwater. ZOA is er.

• Een van de armste landen in Zuidoost-Azië
• Geregeld natuurgeweld, zoals 

overstromingen en cyclonen
• Spanningen tussen bevolkingsgroepen
• Militaire coup: veel geweld en onbetaalbaar 

voedsel
• Honderdduizenden ontheemden
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In de staat Rakhine werkt ZOA met ongeveer 20.000 ontheemden, die op ongeveer 50 verschillende locaties wonen. 
Wij helpen met voeding, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen als latrines en badhuizen. We richten ons op het 
aanleggen van nieuwe watervoorzieningen en het repareren van bestaande waterpunten. Soms zelfs met systemen die 
ervoor zorgen dat hooggelegen dorpen voor het eerst toegang krijgen tot stromend water. Voor dorpen waar dit praktisch 
niet haalbaar is, focussen we ons op regenwateropvang en het reinigen van dit water door middel van speciale waterfilters. 

Op het gebied van voedselzekerheid werken we zowel aan een betere oogst als aan het ontwikkelen van de waardeketen. 
Dit betekent dat we boeren helpen hun gewassen op een goede manier te verkopen. Zo krijgen ze een beter inkomen en 
kunnen ze bijdragen aan de lokale economie. We geven landbouwtrainingen en bieden boerenfamilies wat verlichting: 
ZOA ondersteunt 800 gezinnen een maand lang met contant geld, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Daarnaast ondersteunen we vrouwengroepen in het verbouwen van groenten, waardoor zij het gehele jaar beter kunnen 
voorzien in (eigen) voedsel.

ZOA adviseert ook moeders over gezonde voeding voor hun kinderen. Op moedergroepen vertellen we onder andere 
dat borstvoeding belangrijk is. Moedermelk heeft belangrijke voedingsstoffen om te groeien, maar óók afweerstoffen. 
Zo sterken de baby’s aan, raken ze minder snel ondervoed en zijn ze sneller bestand tegen ziektes. Voorts creëren we 
kindvriendelijke speelplaatsen, waar kinderen veilig kunnen spelen.

Het grootste deel van onze projecten realiseren we zelf. We werken graag samen met lokale partners, internationale 
organisaties en de Verenigde Naties. Wanneer het veilig is om terug te gaan, ondersteunt ZOA ontheemden om hun leven 
thuis, in de dorpen weer op te bouwen. 

Hoe we helpen
De noden die ons team in Myanmar aantreft, zijn hartverscheurend. Door de combinatie van geweld, ontheemding en 
extreme weersomstandigheden hebben mensen niet of nauwelijks genoeg middelen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Ook laten de cijfers zien dat tachtig procent van de sterfgevallen van kinderen wordt veroorzaakt door de 
slechte kwaliteit van het drinkwater en het gebrek aan sanitaire voorzieningen.

20.000 ontheemden voorzien van schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen. 

Het creëren van kindvriendelijke ruimtes, 
waar kinderen veilig kunnen spelen met 
leeftijdsgenoten. 

Moeders adviseren over gezonde voeding voor 
hun kinderen en het monitoren van de groei van 
hun kinderen.

Hygiënevoorlichting om covid-19 en andere 
ziektes te voorkomen.
 
Mensen bewustmaken van de risico’s van 
mijnen.

Help ZOA Myanmar mee met het volgende: 

“Om water te halen moest ik 
minstens anderhalf uur lopen 
naar een waterput buiten het 
dorp, en weer terug. Gelukkig 
heeft ZOA in ons dorp Saw Tae 
Der een waterpomp gebouwd. Nu 
kan ik weer met mijn vriendjes 
voetballen!” 

Saw Kwar Lay (10), Myanmar.

www.zoa.nl/myanmar
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