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HUISJE, BOOMPJE, FEESTJE!

HOMEPLAN START PILOT MET MOESTUINEN IN ZUID-AFRIKA
Stichting HomePlan start samen met Father Chris, onze projectleider in Mulima in Zuid-Afrika, met
het aanleggen van moestuinen bij de HomePlan-huizen. Dit is al langere tijd een vraag vanuit de
projecten om zo de voedselzekerheid en gezondheid van de bewoners van de huizen te vergroten.

Honger
Mulima is een afgelegen gemeenschap in een gebied met een slechte
infrastructuur en weinig water. De
gezinnen die een HomePlan-huis
ontvangen leven in extreme armoede.
Velen van hen leven van de inkomsten uit de kinderbijslag of van het
geld dat ze verdienen als dagloner.
Als gevolg van de lockdown in
Zuid-Afrika is er bij veel gezinnen
geen geld meer om eten te kopen
en leven ze nu van de voedselhulp
die ze krijgen via Father Chris en zijn
team. De voedselpakketten zijn een
tijdelijke oplossing. Een moestuin
zorgt ervoor dat de gezinnen zelf
groente kunnen verbouwen en in
hun voedselbehoefte voorzien. Het
is een duurzame oplossing voor het
aanhoudende voedselprobleem van
deze families.

De moestuinen
Father Chris heeft samen met zijn
team workshops georganiseerd voor
inwoners van de gemeenschap.
Daaruit bleek dat er behoefte is
aan gemeenschappelijke tuinen met
een kas waar zaailingen worden opgekweekt in gebieden waar bewoners
dichterbij elkaar wonen. Zo kunnen ze
de watervoorziening delen. In gebie-

den waar de huizen verder uit elkaar
liggen is er behoefte aan moestuinen
bij de huizen. Ook is er geïnventariseerd welke gewassen bestand zijn
tegen de droogte en andere extreme
weersomstandigheden in Mulima.
Zo is het plan ontstaan om onder
andere tomaten, zoete aardappel,
bonen en maïs te gaan verbouwen.
Dertig families hebben deelgenomen
aan een eerste test en de resultaten
na zes weken zijn veelbelovend, de
eerste gewassen zijn geoogst.

De oogst van Ellaration
Ellaration Mudau is een ondernemende dame die gestart is met een
moestuin. Ze vertelt: “Al jaren probeer
ik om een moestuin op te zetten en
te onderhouden maar het mislukte
keer op keer. Mijn groente-planten
droogden uit omdat ik ze niet kon
besproeien. En de dieren aten mijn
gewassen omdat ik geen geld
had om een fatsoenlijk hek om de
moestuin te plaatsen. Ik bleef honger
houden, ook al werkte ik zo ontzettend hard. Toen Father Chris met zijn
team dit project aankondigde ben ik
mee gaan doen met de workshops
en nu heb ik de juiste kennis om
nogmaals te beginnen met een moestuin. Dankzij hun hulp is mijn tuin nu

omheind met kippengaas en heb ik
een gieter gekregen om de planten
water te geven. Ik ben nu zeker van
een goede oogst!”

Help mee
Heel graag beginnen we zo snel
mogelijk met de aanleg van nog veel
meer moestuinen samen met Father
Chris. Zo werken we samen aan
een duurzame voedselvoorziening
in Mulima. Ellaration kan binnenkort
voor het eerst oogsten uit haar eigen
moestuin en zo haar gezin te eten
geven. Maar er zijn nog veel meer
families met honger.

Helpt u mee met uw donatie?
Uw steun is heel hard nodig.
Dank u wel!

INVLOED WEERSOMSTANDIGHEDEN
OP PROJECTEN

Activiteitein 2020

Extreme weersomstandigheden hebben
steeds vaker een grote invloed in de
projectlanden waar HomePlan actief is.
In november raasde orkaan Eta over
Latijns-Amerika en verwoestte een groot
deel van Guatemala. Duizenden gezinnen
werden dakloos en nog altijd wordt er
keihard gewerkt aan het herstellen van de
getroffen huizen. De toegangswegen naar
het gebied zijn flink beschadigd waardoor
bewoners lang geen toegang hadden tot
voedsel en medicijnen. Ook in Zimbabwe zorgen extreme weersomstandigheden voor problemen. Na jaren van aanhoudende droogte is er de afgelopen
weken sprake van overmatige regenval met als gevolg dat de wegen onbegaanbaar zijn geworden en het aanleveren van bouwmaterialen vertraging
oploopt. Uit onderzoek van de Wereldbank bleek al eerder dat de toename van
extreme weersomstandigheden met name dat deel van de wereldbevolking treft
dat al onder de armoedegrens van $2,- per dag leeft.
HomePlan zorgt voor een veilig huis dat de bewoners beschermt tegen
extreme weersomstandigheden zoals in Guatemala. Ook gaan we daar samen
met onze lokale partner in gesprek met de lokale overheden om te zien hoe
de infrastructuur verbeterd kan worden. En in Zimbabwe kijken we samen met
onze lokale partner naar het aanleggen van waterputten zodat er, ongeacht
extreme droogte, een goede watervoorziening is in de gemeenschappen.

Vorig jaar heeft HomePlan
twee corona-noodhulpprojecten
opgezet. Ook is er gestart
met de bouw van 67 huizen
in El Salvador, Guatemala,
Zuid-Afrika, Zimbabwe en
eSwatini. Een deel hiervan is
ook al opgeleverd. Helaas was
het als gevolg van de uitbraak
van het coronavirus COVID-19
niet mogelijk om bouwreizen te
organiseren. Begin 2020 is een
alternatieve begroting opgesteld
waarin we zijn uitgegaan van
het meest ongunstige scenario.
Maar dankzij de steun van veel
donateurs die ons een hart onder de riem gestoken hebben
zijn de behaalde resultaten op
het gebied van fondsenwerving
beter dan verwacht. Donateurs,
ontzettend bedankt voor jullie
vertrouwen.

FEESTELIJKE OPLEVERING VILLA VENECIA
De huizen in Villa Venecia, El Salvador zijn klaar en tijdens een feestelijke
ceremonie opgeleverd aan de families. De gezinnen zijn ontzettend blij met hun
nieuwe huis dat gemaakt is van beton en hierdoor goed bestand is tegen de
enorme regenval in het land. Ze gaan een mooie toekomst tegemoet. HomePlan werkte in dit project samen met TECHO.

Sleuteloverdracht
Villa Venecia
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