
Het noordoosten van Nigeria kent zo’n 2 miljoen ontheemden. De meesten 
trekken naar de steden, op zoek naar veiligheid. Ze zijn op de vlucht voor 
het bloedige geweld van Boko Haram, en voor de gevechten tussen deze 
terreurgroep en het Nigeriaanse leger. 

Boko Haram is vooral berucht vanwege aanslagen op kerken en markten 
en de grootschalige ontvoeringen van schoolkinderen. Sinds de groepering 
in 2009 radicaliseerde, zijn al tienduizenden burgers gedood. Vrouwen en 
kinderen worden ingezet bij zelfmoordaanslagen. Het is een van de meest 
gewelddadige terreurgroepen ter wereld.  

De steden staan voor grote uitdagingen. In sommige steden is de bevolking 
door de toestroom van vele ontheemden zelfs verdubbeld. De beschikbaarheid 
van drinkwater, voedsel en onderdak staan onder druk, waardoor nieuwe 
spanningen en conflicten ontstaan. 

ZOA is in 2016 gestart met het geven van noodhulp in Nigeria. Het gaat om 
levensreddende activiteiten, waarbij we ontheemden helpen met schoon 
drinkwater, voedsel en sanitaire voorzieningen.

Zo’n 400.000 mensen – waaronder gehandicapten en ouderen – zijn 
achtergebleven in de rurale gebieden. Vanwege de veiligheidsrisico’s kunnen zij 
niet met hulp bereikt worden. Hun situatie is hartverscheurend.

Op dit moment lijkt het Nigeriaanse leger niet in staat om Boko Haram te 
verslaan. We houden daarom rekening met het langdurig voortbestaan van de 
huidige situatie. Als een gebied weer veilig is, zullen we mensen begeleiden bij 
de terugkeer naar en helpen bij de wederopbouw van hun dorpen. Voor nu is 
het moeilijk om te voorspellen hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. 

We zijn er

In het uiterste noordoosten van Nigeria 
voltrekt zich een humanitaire ramp. 
Twee miljoen mensen zijn op de vlucht 
geslagen voor het islamitisch extremisme 
van Boko Haram. We horen er niet veel 
over in de media, maar de nood onder de 
Nigeriaanse bevolking is groot. We zijn 
er. Ook in Nigeria. 
 
• Twee miljoen mensen zijn op de vlucht 

voor de terreur van Boko Haram.
• Er is een groot tekort aan basisbehoeften 

als voedsel, water en sanitaire 
voorzieningen.

• Cholera en covid-19 vormen een groot 
probleem.
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De ontheemden die aankomen in een stad, hebben meestal nauwelijks of geen geld. Wel is in de steden vaak 
voedsel beschikbaar. Daarom verstrekt ZOA een maandelijks geldbedrag aan de meest kwetsbare gezinnen. Het 
gecontroleerd verstrekken van geld geeft mensen autonomie in een situatie, waarin ze al zo afhankelijk zijn van 
anderen. Daarnaast wordt hierdoor de lokale economie bevorderd. En het is – in deze situatie – efficiënter dan 
voedseltransport en -distributie.

Naast het ontbreken van inkomen voor voedsel, zijn cholera en covid-19 een groot probleem in Nigeria. Er zijn 
open riolen, te weinig waterputten en er is sprake van een hoge bevolkingsdichtheid. Deze besmettelijke ziekten 
kunnen daardoor makkelijk om zich heen grijpen. ZOA legt zich toe op de aanleg van extra waterputten en 
latrines. Ook geven we intensieve voorlichting over hygiëne. Sinds 2020 geven we voorlichting om besmetting 
van corona tegen te gaan.   

ZOA werkt ook aan meer duurzame oplossingen. We helpen bijvoorbeeld vrouwen met het verbouwen van 
groenten en het opstarten van bedrijfjes. Zo willen we de bevolking van Nigeria ondersteunen – van noodhulp 
naar wederopbouw. 

Hoe we helpen
We helpen de ontheemden in het noordoosten van Nigeria met schoon water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Ook 
de inwoners van de steden, waar ontheemden naartoe zijn gevlucht, zijn onze doelgroep. Zij delen vaak van hun eigen 
schaarse middelen. Maar daar zit natuurlijk wel een grens aan. Om nieuwe conflicten te voorkomen, maken zij daarom 
deel uit van onze hulpverlening. 

31.000 ontheemden krijgen toegang tot 
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Hierdoor wordt het risico op cholera en corona 
verminderd. 

9.000 kwetsbare ontheemden krijgen 
ondersteuning om in hun dagelijkse 
voedselbehoeften te voorzien.

1.000 huishoudens krijgen hulp bij het opstarten 
van groentetuintjes en bedrijfjes. 

Help ZOA Nigeria dit jaar mee met het volgende:
“Ik zag ze aankomen toen ik 
voor mijn huis zat. Ik wist dat 
Boko Haram mensen vermoord 
en ontvoerd had, dus ik ben 
gaan rennen voor mijn leven. 
Nu zit ik met mijn familie in een 
vluchtelingenkamp. Het liefst ga 
ik terug naar mijn dorp, maar dat 

kan niet. Ik ben veel te bang.”  

Fanne, Nigeria 

www.zoa.nl/nigeria

Contact
+31 (0)55 36 63 339
info@zoa.ngo
www.zoa.nl

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


