
Colombia staat bekend om zijn prachtige regenwoud, kleurrijke dorpjes en 
hoge palmbomen. Maar onder die bomen leven mensen op straat. Het zijn de 
gezichten achter de kille cijfers. Door de burgeroorlog zijn meer dan 8 miljoen 
mensen ontheemd (= op de vlucht in eigen land), het hoogste aantal wereldwijd. 
Ongeveer een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Intussen zijn 
bijna 2 miljoen vluchtelingen uit Venezuela de grens overgestoken, de politieke en 
economische crisis in hun eigen land ontvlucht. Door de Verenigde Naties worden 
ze officieel migranten genoemd. Dat betekent dat ze naast alle ellende rechteloos 
zijn, omdat ze geen vluchtelingenstatus hebben.

Veel Venezolanen komen bovendien Colombia binnen zonder geldige 
identiteitspapieren door de jarenlange achterstand in de Venezolaanse 
administratie. Daardoor hebben ze nauwelijks toegang tot de gezondheidszorg 
in Colombia. Veel gezinnen belanden in kleine vluchtelingenkampen of op straat, 
waar ze kwetsbaar zijn voor mensenhandelaars en criminelen. Ook hebben ze 
dringend voedsel en water nodig; de hygiënische omstandigheden zijn slecht. 
Gevluchte kinderen hebben geen toegang tot onderwijs. Inmiddels heeft de 
Colombiaanse regering wél toegezegd dat Venezolanen zonder papieren recht 
krijgen op een verblijfstatus van tien jaar, dat is bemoedigend. 

ZOA werkt sinds mei 2019 vanuit haar kantoor in Riohacha, de hoofdstad van de 
regio La Guajira. Sinds augustus 2020 zijn we ook in Arauca, waar we vooral de 
meest kwetsbare vluchtelingen helpen, met name de caminantes (= wandelaars): 
mensen die verder trekken. 

La Guajira, in het uiterste noordoosten van Colombia, is droog woestijngebied 
met weinig infrastructuur en een zeer hoge werkloosheid. Arauca, 700 kilometer 
zuidelijker, ligt ook aan de grens met Venezuela. Door dit departement loopt de 
tweede hoofdroute van de caminantes die hun heil zoeken in Colombia, Ecuador 
of Peru. Vreemdelingenhaat wordt hier sterk gevoeld en de vluchtelingen moeten 
vaak hun weg vervolgen met nauwelijks tot geen steun onderweg. 
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Colombia ontvangt op dit moment bijna 2 
miljoen vluchtelingen uit Venezuela. Dat 
is heel gastvrij, maar in Colombia zijn er 
al 8 miljoen mensen ontheemd door de 
burgeroorlog. De nood in dit land is dan 
ook groot! De vluchtelingen belanden 
in kampen – zonder enige voorziening 
-  of op straat. Ze zijn kwetsbaar voor 
mensenhandel en uitbuiting. Anderen 
lopen door, soms honderden kilometers, 
wanhopig op zoek naar een beter 
bestaan. 

• Colombia telt 1,8 vluchtelingen en meer 
dan 8 miljoen ontheemden. 

• 162.000 Venezolanen lopen honderden 
kilometers door Colombia.

• Er is dringend behoefte aan schoon 
drinkwater, voedsel en gezondheidszorg.

• Corona eist ook hier zijn slachtoffers: 
miljoenen besmettingen en meer dan 
honderdduizend doden.
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In het uiterste noordoosten van La Guajira is ons zogeheten CASH-programma – met elektronische cards - nauwelijks 
mogelijk vanwege de geringe infrastructuur. De bevolkingsgroep Wayuu leeft hier verspreid en krijgt zelf al lange tijd steun 
van het Wereldvoedselprogramma van de VN. Als partner deelt  ZOA sinds 2021 gemiddeld 25.000 voedselpakketten per 
maand uit aan de arme bevolking in La Guajira. 

Ook helpen we vluchtelingen in zowel La Guajira als Arauca die de crisis en het geweld in Venezuela zijn ontvlucht. Ze 
krijgen onder meer schoon drinkwater. Daarnaast geven we mensen materialen zodat ze zelf sanitaire voorzieningen 
kunnen bouwen.

Samen met de overheid zijn we een proefproject gestart om caminantes, mensen die kilometers lopen op zoek naar 
een veilige plek, een elektronische card te geven. Over een afstand van 360 kilometer kunnen zij deze kaart in diverse 
winkels gebruiken. Zo kunnen ze zelf beslissen wat ze willen kopen, al naar gelang de behoefte van de gezinsleden. Een 
respectvolle manier van hulpverlenen, vindt ZOA. Met deze e-card kunnen caminantes ook de bus nemen. Zo ontwijken 
zij onveilige situaties onderweg. Dit proefproject mag ZOA als enige organisatie in Colombia uitvoeren. Het blijkt nu al een 
groot succes. Met jouw steun hopen we deze vorm van hulp sterk uit te breiden.

Hoe we helpen
We helpen vluchtelingen uit Venezuela in kampen of onderweg. Ook hebben we oog voor de arme bevolkingsgroep 
in Colombia, die deze vluchtelingen gastvrij ontvangt. We geven voedsel en schoon drinkwater, voorzien in sanitaire 
voorzieningen en geven hygiënevoorlichting. Met elektronische cards of vouchers helpen we caminantes, zodat ze zelf 
onderweg hun boodschappen kunnen doen. Ook helpen we caminantes in armoedige vluchtelingenkampjes langs de 
weg, met bijvoorbeeld schoon drinkwater.

30.000 kwetsbare vluchtelingen 
en gastvrije Colombianen krijgen 
voedselpakketten of elektronische cards.

5.000 kinderen krijgen toegang tot toiletten 
op school.

5.000 vluchtelingen uit Venezuela in 
Arauca krijgen schoon drinkwater, sanitair 
en hygiënische voorlichting. 

Help ZOA Colombia dit jaar mee met het volgende:“Met mijn kinderen sloeg ik op de 
vlucht. We kwamen in een kamp 
terecht, maar moesten onze behoeften 
in het bos doen. Een gevaarlijke plek 
met slangen en drugsverslaafden. 
Als mijn kinderen naar de wc wilden, 
ging ik met ze mee. De kinderen 
huilden: ‘Mam, we lijden hier. In 
Venezuela hadden we geen eten, maar 
hier is geen onderdak dat ons kan 
beschermen.’ Gelukkig heeft ZOA ons 
materialen gegeven voor het bouwen 
van een latrine. Daar ben ik erg 
dankbaar voor!” 

Laura, Colombia
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