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Noodhulp  
Hoorn van Afrika 

 

 

Beste kerkrelatie, 

Hartelijk dank dat jullie een collecte willen houden voor de mensen die lijden onder de 

enorme voedselschaarste in de Hoorn van Afrika. Hierbij stuur ik wat 

achtergrondinformatie, linken naar artikelen en een PowerPoint die in de gemeente 

getoond kan worden. Voor meer informatie of vragen kunnen jullie contact opnemen via 

kerken@tearfund.nl. 

 

In de Hoorn van Afrika vindt op dit moment een stille ramp plaats. Extreme droogte, als 

direct gevolg van klimaatverandering, én stijgende voedselprijzen, zorgen voor enorme 

voedselschaarste. Meer dan 13 miljoen mensen hebben honger. Elke 48 seconden gaat er 

een mensenleven verloren vanwege het gebrek aan voedsel. 

Tearfund verleent noodhulp in Ethiopië, Kenia Somalië en Oeganda. In de eerste drie van 

deze landen doen we dat in samenwerking met de Dutch Relief Alliance. Daarnaast 

ondersteunen we verschillende structurele projecten in Ethiopië, Zuid-Soedan en Oeganda. 

Samen met andere organisaties ondersteunt Tearfund in: 

• Het bieden van voedselhulp 

• Het beschikbaar stellen van schoon (drink)water 

• Het beschikbaar stellen van sanitaire voorzieningen 

• De distributie van zeep 

• Financiële ondersteuning in de vorm van ‘cash vouchers’ die mensen naar eigen 

behoefte kunnen besteden 
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Meer weten over de samenwerking met de Dutch Relief Alliance en wat de betrokken 

organisaties precies doen? Of wil je breder zicht hebben over wat zich afspeelt in de Hoorn 

van Afrika? Klik dan door op onderstaande linken. 

Onze samenwerking met de Dutch Relief Alliance | Tearfund 

Halima: ‘Ik wil mijn kinderen niet verliezen' | Tearfund 

Martha ontmoet Elin: 'Haar kinderen huilen van de honger' | Tearfund 

Hoe jij kunt bidden voor jouw medemensen in Oost-Afrika | Tearfund 

 

 

Acht monden om te voeden en slechts twee kilo meel per week 

Elins man is niet thuis; hij zoekt naar hout om houtskool van te maken. Het is een activiteit 

die voor de meeste mensen in de omgeving de enige manier is om nog aan een inkomen te 

komen. Voor het verzamelen van hout moet vaak ver gelopen worden, omdat hout schaars 

is. Het resultaat van een week hout zoeken, verwerken tot houtskool en het verkopen op de 

markt is 200 Keniaanse Shilling. Precies evenveel als de kosten van twee kilo maismeel. Het 

is het enige voedsel dat Elin en haar man en hun zes kinderen waar ze een hele week met 

moeten doen. Ze maken er dunne pap van en gebruiken dit als avondmaaltijd, vaak de 

enige maaltijd van de dag. Help jij vrouwen als Elin hun gezin eten te geven? 

20 kilo meel kost €16,50. Hoeveel kilo wil jij geven?  

 

 

Hartelijk dank voor het houden van deze collecte. De opbrengst van kan gestort worden op:  

NL32 ABNA 0501 0303 01 (t.n.v. Tearfund en onder vermelding van Noodhulp Hoorn van 

Afrika) 

 

Met vriendelijke groet, 

Mira de Boer 

Relatiebeheer kerken en Projectleider 
T +31 (0)30 6969600 | M +31 (0)6 24422788 
Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag 
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