
Wie herinnert zich de Arabische Lente van 2011 nog? Die was er ook in Jemen. 
Een autoritaire leider moest na grootschalige demonstraties het veld ruimen. 
Helaas is de nieuwe, vooral soennitische regering er niet in geslaagd om het 
land te verenigen. De sjiitische groep Ansar Allah – in het Westen vaak Houthi’s 
genoemd - verzet zich tegen de regering en heeft een groot deel van Jemen in 
handen. In 2015 mengden andere landen zich in het conflict. Saoedi-Arabië leidt 
een coalitie van soennitische landen die de zittende president steunen, terwijl 
Iran de Houthi’s steunt. In het zuiden van Jemen is een afscheidingsbeweging 
actief, die steun ontvangt van de Verenigde Arabische Emiraten. In deze 
chaos zijn ook IS en Al Qaida actief. Alle partijen maken zich schuldig aan 
mensenrechtenschendingen. 

Het escalerende geweld gaat hand in hand met een ingestorte economie en 
een coronacrisis. Dankzij humanitaire noodhulp bleef een hongersnood de 
afgelopen twee jaar uit. Maar door de coronapandemie trekken donoren geld 
terug. De situatie is nu zo erg, dat één op de vijf kinderen onder de vijf jaar acuut 
ondervoed is. Twee derde van de ruim 30 miljoen Jemenieten hebben honger, 
10 miljoen kijken de hongerdood in de ogen. Veel mensen zijn op de vlucht 
geslagen, zo’n 3,6 miljoen. 

Voedselhulp, medische steun, herstel van watersystemen: alles stopt omdat 
er simpelweg geen geld meer is voor een land als Jemen. “Het voelt letterlijk 
alsof de wereld vergeten is dat Jemen bestaat. Bij ZOA geloven we nooit dat 
een situatie uitzichtloos is, maar het is in Jemen wel heel zwaar”, zegt onze 
projectmedewerker. Niettemin zijn we er voor onze naasten in nood – ook in 
Jemen. 

We zijn er

In Jemen is een complexe en langdurige 
crisis met voortdurende gevechten 
gaande. De bevolking is hiervan de dupe. 
Er is veel onzekerheid en lijden. Ook is 
er een groot gebrek aan voedsel, water, 
brandstof en elektriciteit. Maar we zijn er. 
Ook in Jemen. 

• 3,6 miljoen mensen in Jemen zijn op de 
vlucht.

• Twee derde van de ruim 30 miljoen 
Jemenieten hebben honger.

• 10 miljoen mensen kijken de 
hongerdood in de ogen.

• Eén op de vijf kinderen onder de 5 jaar is 
acuut ondervoed.

• 20 miljoen Jemenieten hebben geen 
toegang tot schoon drinkwater.
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Kwetsbare gezinnen ontvangen pakketten met zaden en gereedschap om zelf groenten te verbouwen. Ook delen we 
hygiëneartikelen en noodzakelijke producten uit, zoals pannen en brandstof om te kunnen koken. Tevens bestaat de hulp 
uit het verstrekken van contant geld, zodat mensen zelf kunnen voorzien in de noden, die op dat moment spelen in hun 
gezin. Daarnaast zijn er lokale werkgelegenheidsprojecten (cash for work). Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: 
arme gezinnen krijgen de kans om geld te verdienen én basisvoorzieningen worden hersteld, zoals het aanleggen van een 
weg.

Handen wassen kan letterlijk levens redden. Water, zeep en sanitaire voorzieningen zijn dus essentieel. We maken 
systemen die het regenwater kunnen opvangen, leggen waterpunten aan en sanitaire voorzieningen in scholen, dorpen en 
huizen. Ook geven we voorlichting over het belang van goede hygiëne om infectieziekten en covid-19 te voorkomen. 
In deze complexe context, waar de nood groot is, bieden we samen, in vertrouwen op God, de hulp die het meest nodig is 
om de bevolking van Jemen te ondersteunen in deze heftige crisis.

Steeds vaker krijgen we het verzoek van de Jemenitische gemeenschappen om samen aan de slag te gaan om structurele 
problemen aan te pakken. Veel Jemenieten hebben te midden van de hevige onrust en gevechtshandelingen in hun land 
hun positieve instelling behouden. Zij willen minder afhankelijk worden van hulp van buitenaf. ZOA juicht dat toe. Daarom 
willen we graag naast noodhulp ook voor de langere termijn projecten starten. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het 
gebied van eerlijke waterverdeling en klimaatresistente landbouw. Helpt u mee? 

ZOA richt zich op ontheemden (mensen op de vlucht in eigen land) en de gemeenschappen waar deze mensen worden 
opgevangen. Er is speciale aandacht voor gezinnen die kwetsbaar zijn, geen toegang hebben tot schoon drinkwater 
en extra vatbaar zijn voor infectieziekten. Ook richten we ons op het herstel van basisvoorzieningen die door de 
burgeroorlog zijn verwoest.

Contant geld of vouchers, zodat mensen 
zelf kunnen voorzien in hun dagelijkse 
voedselbehoefte en andere noden. 

Verbeterde toegang tot schoon drinkwater en 
hygiënevoorlichting.

Bewoners van het platteland assisteren bij het 
verbeteren van landbouwactiviteiten. 

Help ZOA Jemen dit jaar met het volgende:
“Mijn man wordt nu al zo’n negen maanden 
gemist. Ik sta er alleen voor in de zorg voor 
mijn twee kinderen van 3 en 5 jaar. Dat is niet 
makkelijk. Soms verkoop ik henna of ik doe 
huishoudelijke werk bij anderen. Maar wie 
past er dan intussen op mijn kinderen? Ik wil 
ze niet verliezen! Gelukkig gaf ZOA mij een 
maandelijks geldbedrag voor een periode van 
zes maanden. Mijn situatie is hierdoor enorm 
verbeterd. Ik kan eten kopen, zodat mijn 
kinderen geen honger hebben en ik er voor ze 
zijn kan.” 

Monia Hassan (30), Jemen

www.zoa.nl/jemen
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