
TRIMESTRIEEL MAGAZINE nr. 134 • November | December 2020 • P409840
© Memisa

ONDERVOEDING 
AANPAKKEN 



Snel handelen
Bij ondervoeding is het belangrijk dat de 
symptomen snel opgespoord worden, 
vooraleer het te laat is en ernstige ziektes 
optreden. Communautaire medewerkers 
doen huisbezoeken in dorpen en in het 
geval van ondervoeding verwijzen ze de 
patiëntjes door naar gezondheidscentra. 
Voorts worden kinderen stelselmatig ge-
wogen en opgevolgd tijdens vaccinatie-
campagnes. 

1. The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. 
2. Plan National de Développement, DRC 2019-2022. 
3. The Politics of Hunger, Paul Collier, 2008.

Wereldwijd maakt ondervoeding meer 
slachtoffers dan malaria, aids en tuber-
culose samen. 45 procent van de kinder-
sterfte heeft ondervoeding als onder-
liggende oorzaak, blijkt uit cijfers van het 
Wereldvoedselagentschap van de Ver-
enigde Naties1 dat in oktober 2020 de 
Nobelprijs voor de Vrede ontving. Ook in 
de Democratische Republiek Congo is on-
dervoeding een structureel probleem dat 
in sommige delen van het land verergerd 
wordt door specifieke moeilijkheden zoals 
epidemieën (corona, ebola) of door bloe-
dige conflicten (provincie Ituri). 1 op 5 kin-
deren in DR Congo lijdt aan ondergewicht, 
waarvan 7 % aan een ernstige vorm.2

Maar dit wil niet zeggen dat er per definitie 
te weinig eten is, want honger is niet het-
zelfde als ondervoeding. Ook door een te 
eenzijdig dieet krijgen Congolese kinde-
ren niet voldoende essentiële vitamines en 
voedingsstoffen binnen, wat leidt tot ge-
zondheidsproblemen. 

Samen met haar partners pakt Memisa on-
dervoeding bij kinderen aan op verschillen-
de niveaus:

  Door gezondheidspersoneel op te lei-
den en behandelingen te integreren in 
bestaande gezondheidsstructuren.

  Door de ouders en de gemeenschap te 
betrekken bij het voorkomen en herken-
nen van ondervoeding.

  Door de alarmbel te luiden bij overhe-
den, instanties en het grote publiek. Want 
honger is een politiek probleem, veroor-
zaakt door uitsluiting, armoede, natuur-
rampen, onwetendheid, economische 
keuzes en conflicten.3

   Toen ik vroeg hoe oud hun dochter 
was, schrok ik. 10 jaar klonk het. 
Maar het kind zag er veel jonger uit. 
Sinds ik een opleiding volgde, doen 
zulke vaststellingen een alarmbel 
afgaan. Dit zou wel eens een geval van 
ondervoeding kunnen zijn.  

Bobette, Nutrioniste in het ziekenhuis 
Gombe Matadi. © Memisa
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Bij een plotse stijging van het aantal kin-
deren dat aan ondervoeding lijdt door een 
crisis of een ramp verdelen verschillende 
internationale organisaties therapeutisch 
voedsel op basis van pindapasta en rijk 
aan micronutriënten (plumpy’nut, bijvoor-
beeld). Hoewel deze oplossing op korte 
termijn heel wat kinderen er boven op kan 
helpen, is ze op lange termijn niet houd-
baar. Om de afhankelijkheid van geïmpor-
teerde en gedistribueerde producten te 
verminderen, stimuleert Memisa de berei-
ding van een calorierijke pap voor kinde-
ren die lijden aan ernstige ondervoeding. 
Ingrediënten voor deze pap zijn lokale 
producten zoals maïsmeel, olie en pinda’s. 
Memisa ondersteunt workshops waarin ou-
ders leren hoe ze evenwichtige maaltijden 
kunnen bereiden met lokale producten, 
zodat hun kinderen gevarieerd voedsel dat 
rijk aan micronutriënten is, krijgen (ontdek 
hierover meer in bijgevoegde brief).

Om de zelfstandigheid van de moeders te 
verhogen worden zij aangemoedigd om 
op eigen veldjes lokale grondstoffen te 
kweken. Zo kan een voorraad maïs, soja 
en pinda’s worden aangelegd. Deze vel-
den kunnen bovendien ook gebruikt wor-
den om voedsel te leveren aan naburige 
gezondheidscentra voor dringende geval-
len van ondervoeding. De lokale overhe-
den worden bij alle fases van het project 
betrokken.

60 % van de 820 miljoen mensen die 
wereldwijd met voedselonzekerheid 
moeten leven, zijn meisjes of vrouwen. 
Het aantal hongerigen zou al met 
150 miljoen kunnen dalen, mochten 
vrouwen evenveel toegang hebben tot 
landbouwmiddelen als mannen. (World 
Food Program, 2019)



In 2020 zal u voor giften vanaf 40 euro per jaar een belastingaftrek van 
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€ 50
Tekeningen en ander materiaal 

voor sensibiliseringssessie

€ 125
100 zakken maîs  

van 1 kg

€ 100
Keukenmateriaal voor 
gezondheidscentrum 

€ 80
2 weegschalen


