
In het jonge land Zuid-Sudan, in 2011 afgescheiden van Sudan, heerst een 
noodsituatie. Het gaat om een combinatie van drie factoren: overstromingen door 
hevige regenval, een enorm voedseltekort en conflicten in de meeste delen van het 
land. Deze uitbarstingen van geweld zijn er tussen de overheid en oppositiegroepen 
of tussen verschillende etnische groepen. Door de overstromingen, het voedseltekort 
en de conflicten zijn miljoenen mensen gevlucht en ontheemd (= op de vlucht in 
eigen land). 

Zo’n 8,5 miljoen mensen in Zuid-Sudan zijn slachtoffer van een humanitaire crisis, 
blijkt uit schattingen van de VN . Voor ongeveer 100.000 mensen in Zuid-Sudan 
dreigt acute hongersnood. Het voedseltekort komt deels door de overstromingen 
als gevolg van hevige regenval. De overstromingen van 2020 en 2021 zijn de ergste 
in vijftig jaar! Ze spoelen vruchtbare bodem weg, evenals opgeslagen zaden en 
gewassen. Een andere oorzaak van voedseltekort is dat veel mensen bang zijn om 
hun land te bewerken. “Het gebeurt vaak genoeg dat als de oogsttijd aanbreekt 
een grote groep gewapende mannen de oogst steelt”, zegt Joop Teeuwen, 
landendirecteur in Zuid-Sudan. 

Zuid-Sudan staat ook bol van conflicten. Zo bevechten oppositiegroepen die niet 
zijn meegenomen in de huidige regering, de overheid. Ook zijn er gewelddadige 
conflicten tussen groepen jongeren van verschillende stammen. Die ruzies gaan 
meestal over vee dat wordt gebruikt als bruidsschat. De prijs van een bruid stijgt 
elk jaar en het aantal koeien niet. Veel vee verdrinkt door overstromingen. En waar 
vroeger conflicten werden uitgevochten met stokken, gebruikt men nu geweren. Veel 
jongeren zijn werkloos. Door het ontbreken van een toekomstperspectief kan een 
stap naar deelname aan een gewapende groep jongeren snel gemaakt zijn. 
Maar ZOA is er. Met voedsel, schoon drinkwater, vredesopbouw, traumahulp, 
beroepstrainingen aan jongeren en trainingen aan agrariërs. 

We zijn er

Zuid-Sudan bestaat als staat tien jaar, 
maar zo’n groot feest is het niet. Als 
je hier woont, maak je veel geweld 
en natuurrampen mee, en in enkele 
gebieden heerst ook nog eens acute 
hongersnood. Niet eerder zijn zoveel 
kinderen en volwassenen geraakt door 
conflicten, droogte en overstromingen. 

• Gewelddadige conflicten tussen diverse 
partijen

• De ergste overstromingen sinds 50 jaar
• Acute hongersnood dreigt
• 8,5 miljoen Zuid-Sudanezen zijn 

slachtoffer van een humanitaire crisis
• Meer dan 4,5 miljoen mensen zijn 

gevlucht 
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Door conflicten en overstromingen worden landbouwgronden verwoest. Mensen slaan op de vlucht voordat ze 
de gelegenheid hebben om te oogsten. Toch zien we in sommige gebieden in Zuid-Sudan dat de rust relatief is 
teruggekeerd en ook mensen na hun vlucht weer terugkeren. Dit betekent dat er ruimte is om te investeren in verbeterde 
landbouwproductie. Dit doen we door het trainen van boeren in landbouwtechnieken landbouwtechnieken, waarbij wij oog 
hebben voor klimaataangepaste landbouw . Een betere oogst betekent meer voedsel voor zowel de eigen familie als de 
verkoop. 

Om een positieve toekomst mogelijk te maken, is het van groot belang om op bestuursniveau samen te werken aan 
verbeterde voorzieningen en vredesopbouw. In Zuid-Sudan doen we dat op laag bestuurlijk niveau, in een zogenaamde 
boma, ofwel dorp. Via deze weg zoeken wij aansluiting bij personen, die zich in de gemeenschap inzetten voor hun eigen 
omgeving en krachtig en positief leiderschap tonen. Wij steunen hen bij het oprichten van comités die gericht zijn op het 
vreedzaam oplossen van conflicten en op een verbeterde toegang tot basisvoorzieningen. In Zuid-Sudan voeren we het 
WASH-project uit: mensen voorzien van schoon (drink)water, sanitair en voorlichting op het gebied van hygiëne. 

Voorts richten we ons op traumaverwerking en besteden we veel aandacht aan de bescherming van meisjes en vrouwen 
binnen de gemeenschap. 

We ondersteunen lokale NGO-partners en doen in Zuid-Sudan mee aan het project We Are Able! Dat is bedoeld om mensen 
met een handicap in Midden-Afrika volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Zo werkt ZOA in Zuid-Sudan aan 
de meest essentiële basisvoorzieningen, de opbouw van vrede en willen we de getroffen bevolking laten weten dat we hen 
niet vergeten zijn! 

Hoe we helpen
ZOA is er. Met voedselhulp en schoon drinkwater. Ook steunt ZOA 800 boerenhuishoudens om voldoende te produceren, 
voor zowel de eigen consumptie als voor de verkoop op de markt. Wij trainen deze agrariërs in landbouwtechnieken. 
Ook helpen wij bij het oplossen van conflicten. Wij steunen krachtige en positieve personen bij het oprichten van 
comités die gericht zijn op vredesopbouw. 

800 agrarische huishoudens trainen in 
landbouwtechnieken om voldoende te 
produceren voor eigen consumptie en verkoop 
op de markt. 

Vaktraining voor 100 jongeren om een eigen 
bedrijfje te kunnen starten. 

26.000 mensen toegang geven tot schoon 
drinkwater.

Sanitair en hygiënevoorlichting om covid-19 en 
andere ziektes te voorkomen.

Traumahulp voor 7.500 volwassenen en 
kinderen.

Help ZOA in Zuid-Sudan met het volgende: 
“Het gebeurde regelmatig dat we als gezin 
hele dagen niets te eten hadden. Ik heb zelfs 
modder gegeten om maar een vol gevoel te 
krijgen! Je kunt je niet voorstellen hoe blij ik 
was toen we eten van ZOA kregen. Ik ben ook 
heel blij met het zaaizaad en gereedschap 
dat we inmiddels van ZOA gekregen hebben. 
Hiermee kunnen we hopelijk met een paar 
maanden, als het uitgedeelde eten opraakt, 
ons eigen eten oogsten!”

Kabacha in Gumuruk, Zuid-Sudan

www.zoa.nl/zuid-sudan
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