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limaat is een belangrijk thema voor Memisa.
De gevolgen van de klimaatverandering
treffen mensen in het Globale Zuiden hard.
Denk maar aan overstromingen, mislukte oogsten, droogte, …. En binnen die landen zijn het
bovendien personen die in armoede leven die de
effecten het felst voelen.

Ondervoeding
Door de klimaatverandering raken mensen sneller
ondervoed, vooral kinderen en ouderen zijn hier
kwetsbaar voor. Verstoorde landbouwsystemen
leveren minder voedsel op en een structurele
daling van voedsel bij kinderen leidt tot chronische ondervoeding en groeiachterstand, waardoor kinderen vatbaar worden voor ziektes als
malaria en luchtwegen- en darminfecties, wat
uiteindelijk kan leiden tot de dood.1 Maar niet alleen de impact van het klimaat op de landbouw
leidt tot ondervoeding. Er is ook een aanzienlijke
rechtstreekse uitwerking. Hitte veroorzaakt een
verminderde eetlust, toegenomen dehydratatie
en meer kans op diarree. Voedingsstoffen worden

zo onvoldoende opgenomen, waardoor een kind
niet de nodige calorieën binnenkrijgt, met acute
ondervoeding in de vorm van gewichtsverlies tot
gevolg.2 Wereldwijd zijn ongeveer 45 % van alle
overlijdens van kinderen onder de 5 jaar gelinkt
aan een vorm van ondervoeding (WHO).
De gezondheidszorg en haar structuren moeten
zich organiseren om beter om te gaan met deze
mondiale uitdaging. Dit kan enerzijds bijvoorbeeld
door de lokale bevolking te sensibiliseren rond
ondervoeding of door de infrastructuur aan te passen: een extra hangaar om schaduw te creëren
voor wachtende patiënten of een verhoogd
gezondheidscentrum in gebieden die vaak overstromen.

De daling van de hoeveelheid vis heeft in
Bondanga geleid tot een honger zonder
weerga”, vertelt dr. Juste Momboto
(regionale coördinator bij Memisa).
In mei en juni 2021 werd bij ongeveer
70 kinderen ondervoeding vastgesteld
in het gezondheidscentrum, terwijl er in
dezelfde periode twee jaar eerder geen
enkele gevallen waren.”

Voorbeeld van een gezondheidscentrum op palen in Bonyanga, DR Congo.
1. Nature, Characterizing the contribution of high temperatures to child undernourishment in Sub-Saharan Africa, 2 november 2020.
2. Plos Medicine, The association between heat exposure and hospitalization for undernutrition, 29 oktober 2019.

Vissersdorpje zonder vis
In het dorpje Bondanga in de gezondheidszone
Bokonzi, (provincie Sud-Ubangi, DR Congo) worden sinds 2018 dankzij de steun van Memisa
kinderen jongeren dan 5 jaar met ondervoeding
behandeld en opgevolgd. Het oorspronkelijke
vissersdorpje, waarvan de bevolking zo nauw samenleeft met de Ngiri-rivier, zag haar omgeving
de laatste jaren drastisch veranderen door de klimaatverandering. Het droogseizoen dat vroeger
slechts gemiddeld drie maanden duurde, telt nu
vijf maanden. De vispopulatie daalt jaar na jaar…
En wanneer het regent, zijn de buien zo intens
waardoor ze overstromingen veroorzaken en onherstelbare vernielingen aanrichten. De gezinnen
leven van de visvangst. Op verschillende markten
in naburige dorpen verkopen ze hun vangst en met
die opbrengst kopen ze aanvullende voedingsmiddelen. Andere activiteiten zijn onmogelijk
bij gebrek aan vruchtbaar akkerland.
11 % van de oorspronkelijke inwoners van Bondanga
zag zich reeds genoodzaakt om te verhuizen. Zij
trok enerzijds naar naburige dorpen waar wel
vruchtbare grond is, maar dit leidt tot spanningen
met de oorspronkelijke bewoners en loopt soms
zelfs uit tot grondconflicten. Een ander deel van
de inwoners van Bondanga verhuisde naar steden waar zij op hun beurt blootgesteld worden
aan de (gezondheids)risico’s die verbonden zijn
aan deze manier van leven zoals werkloosheid en
luchtvervuiling.

Ondervoeding tegengaan door te koken met
lokale producten.

Samen met haar partners
pakt Memisa ondervoeding bij
kinderen aan op verschillende
niveaus:
 oor gezondheidspersoneel op te leiden en
D
behandelingen bij acute ondervoeding te integreren in bestaande gezondheidsstructuren.
Door de ouders en de gemeenschap te betrekken
bij het voorkomen en herkennen van ondervoeding. Memisa ondersteunt kookdemonstraties
waar ouders leren hoe ze evenwichtige maaltijden kunnen bereiden met lokale producten,
zodat hun kinderen gevarieerd en vitaminerijk
voedsel krijgen.
 emisa stimuleert ouders om op eigen veldjes
M
lokale grondstoffen te kweken.
 oor de alarmbel te luiden bij overheden,
D
instanties en het grote publiek. Want een gebrek
aan voedsel is deels ook een politiek probleem,
veroorzaakt door uitsluiting, armoede, onwetendheid, economische keuzes en conflicten.

Bondanga

Als schooldirecteur heb ik geluk, mijn salaris wordt betaald door de
staat. Maar dat is uitzonderlijk, de meerderheid van de mensen in dit
dorp leeft van de vis. Zonder vis geen geld. Het wordt steeds moeilijker voor hen om school- en ziektekosten te betalen….” Eustache N.

STEUN MEMISA
en maak de renovatie van de gezondheidspost
in Bondanga mee mogelijk.
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2 kits met basismateriaal
spijkers en hamer

5 zakken cement

1 plank
(voor houten frame)

Totale kosten bouw
beschermingsmuur

Iedere gift vanaf € 40 geeft recht op een fiscaal attest.
Bijvoorbeeld: bij een gift van € 65 betaalt u in werkelijkheid slechts € 35.75.
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communicatie@memisa.be of 02/454.15.49. Alle informatie over ons aangepast privacybeleid
vindt u hier https://memisa.be/transparantie/

VU : Frank De Paepe - de Meeûssquare 19 - 1050 Brussel | Fotos © Memisa

Uw gift ongeacht het bedrag maakt een verschil!
IBAN BE92 3100 9000 0023 - BIC : BBRUBEBB

