
Hongersnood  
in Afrika en het Midden-Oosten
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Informatie

In verschillende landen in Afrika en het Midden-Oosten heerst er hongersnood.  

20 miljoenen mensen hebber er dringend water en voedsel nodig en zo’n 1,4 miljoen 

kinderen zijn ondervoed en in levensgevaar. Dit is de ergste hongersnood sinds de 

Tweede Wereldoorlog, zo’n 70 jaar geleden.

Oorzaken van de 
hongersnood
De bevolking van Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië, 
Ethiopië, Jemen en Kenia heeft te kampen met grote 
voedseltekorten. De hongersnood is er gekomen 
omdat het al enkele jaren niet veel meer regent in 
deze gebieden. Het is er extreem droog. Zonder regen 
kunnen gewassen niet groeien en is er niets om te eten. 

Zonder regen is er ook geen water om te drinken 
voor mensen en dieren. Alleen al in Ethiopië zijn er 
ruim 500.000 stukken vee gestorven door de droogte. 
Doordat de dieren sterven, zijn de mensen vaak hun 
bron van inkomsten kwijt (ze kunnen geen melk, vlees 
of dieren meer verkopen), waardoor ze ook geen geld 
verdienen om voedsel te kopen in een winkeltje of bij 
een van de buren. 

Droogte is echter niet de enige oorzaak van de 
hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten. 
Verschillende hard getroffen landen zijn ook getroffen 
door een lang aanslepend conflict. Hierdoor zijn grote 
groepen mensen op de vlucht. Deze mensen kunnen 
hun akkers niet meer bewerken of hun vee te laten 
grazen, waardoor er voedseltekorten ontstaan. Dit 
tekort aan voedsel vormt samen met de extreme 
droogte een enorme probleem voor miljoenen mensen. 

Wat doet het Rode Kruis?
Het Rode Kruis verdeelt voedsel, water en 
medicijnen onder de meest kwetsbare families. In 
gezondheidscentra van het Rode Kruis kunnen ouders 
met hun ernstig ondervoede kinderen terecht voor 
extra eten en medische hulp.

Daarnaast helpt het Rode Kruis gemeenschappen 
door waterputten en dammen te bouwen, en leren 
ze hen om regenwater op te slaan. Hierdoor zijn de 
gemeenschappen minder kwetsbaar voor de gevolgen 
van toekomstige droogtes. 
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Extra oefeningen

Ga in je atlas op zoek naar een kaart van Afrika het Midden-
Oosten en zoek de volgende landen op: Jemen, Zuid-Soedan, 
Nigeria, Somalië, Ethiopië, Kenia. Gebruik hiervoor het register 
achteraan in je atlas.

Wat kom je allemaal te weten? 

Door welke landen van Afrika loopt de evenaar?

Welk klimaat heerst er in de getroffen gebieden?

Voor je deze oefening start, kan je met de leerlingen een bordschema met de mogelijkheden van een atlas 
opbouwen. Hierin bespreek je de functie van een atlas, de dingen die er in opgezocht kunnen worden en de 
opzoekingsmethode.

Stimuleer daarna de leerlingen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen: continent, buurlanden, hoofdsteden, 
bevolkingsdichtheid per land, landschap, zee, religie …

Je kan de leerlingen in groepen verdelen en hen elk een land of twee landen toewijzen. Dat kan je doen aan de hand 
van krantenartikels die verschijnen. Daarna stellen de leerlingen aan elkaar hun land voor. 

Je kan hen zelf een schets laten maken van de regio: welke landen grenzen aan elkaar? Welk land grenst aan de zee?

Gabon, Congo-Brazzaville, Democratische Republiek Congo, Oeganda, Kenia, Somalië

Droog klimaat en tropisch regenklimaat

3



Bekijk het filmpje over de  
droogte in Afrika en beant- 
woord onderstaande vragen.

Informatiemuur/informatiebord

Is het lang geleden dat er zo’n grote humanitaire crisis was? 

Hoeveel mensen lijden honger in deze regio?

Welke 6 landen lijden momenteel zwaar onder voedseltekorten? 
Onderlijn in rood de landen waar het voedseltekort veroorzaakt wordt door een geweldsconflict en in groen de landen 
waar dit veroorzaakt wordt door het droogteseizoen.

Kies een land uit de 
regio en zoek op.

Het land dat je gekozen hebt: 

Dit land heeft volgende buurlanden: 

Dit is de hoofdstad van het land: 

Dit is de godsdienst van het land: 

Filmpje Bekijk het filmpje (1 min 16) in 
de klas, of laat de leerlingen 
het filmpje zelfstandig in  
de computerklas bekijken.

Ja, want zo’n grote crisissen komen niet zo vaak voor. De hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten is de ergste 
humanitaire crisis sinds 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 2017 is dit dus 72 jaar geleden.

Zo’n 20 miljoen mensen lijden op dit moment honger.

Bouw met al het materiaal dat de leerlingen verzameld hebben een informatiemuur of -bord in de klas. 
Je kan kiezen voor een chronologische of thematische ordening van de artikels. 

Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië, Ethiopië en Kenia.

Je kan nog enkele extra vragen stellen aan leerlingen 
die deze opdrachten zeer snel uitvoeren. Je kan de 
leerlingen vragen een aantal gegevens van België 
en het land in kwestie te vergelijken: het aantal 
inwoners, de totale oppervlakte ...
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https://www.youtube.com/watch?v=SRy_ZpXQtp4


Journalist voor één dag

Je hebt nu heel veel geleerd over droogte en over Afrika en 
het Midden-Oosten. Gebruik al je kennis om een interessante 
tekst te schrijven. Kies één van de foto’s hieronder en schrijf 
hierbij een artikel van ongeveer 10 zinnen.

Foto 1: Doordat er weinig regen valt is het moeilijk om de velden te 
bewerken en gewassen te laten groeien. Oogsten mislukken waardoor de 
lokale bevolking geen eten heeft en geen geld kan verdienen door het 
verkopen van groenten.

Foto 2: Het Rode Kruis meet de gezondheid van de kinderen onder 
andere door de dikte van hun arm te meten. De rode kleur toont dat 
de arm van het kind te mager is voor zijn leeftijd. Dit is te wijten aan 
voedseltekort. Langdurige ondervoeding veroorzaakt vaak groei- en 
ontwikkelingsstoornissen. 

Foto 3: Vrouwen en kinderen pompen water op. Het Rode Kruis bouwt en 
herstelt waterputten zodat mensen geen uren meer moeten wandelen op 
zoek naar water. 

Foto 4: Doordat er weinig regen valt, is er weinig graasland voor het 
vee beschikbaar. Veehouders en hun families worden gedwongen om te 
verhuizen, op zoek naar eten voor hun dieren.

Foto 5: De lokale bevolking moet vaak uren stappen om water te vinden 
om te drinken en te koken. Het zijn meestal de vrouwen en kinderen die 
deze zware taak op zich moeten nemen. Kinderen zijn hierdoor soms 
afwezig van school.

Laat de leerlingen een foto kiezen. Laat hen hierbij een artikel schrijven 
van ongeveer 10 zinnen. De leerlingen die dezelfde foto kiezen, kan je in 
groepen bij elkaar zetten. Nadien kunnen de leerlingen elkaar hun artikel 
voorlezen en dit kort bespreken. 

Deze oefening kan een aanzet zijn naar een ‘natuurrampenkrant’ die de 
leerlingen zelf maken. De krant kan als opzet hebben de hele school te 
informeren, maar kan ook deel uitmaken van een fondsenwervingsactie 
ten voordele van de slachtoffers van de recente ramp.
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Geraadpleegde bronnen

• Rode Kruis Vlaanderen, Hongersnood in de Hoorn van Afrika (online),  
http://www.rodekruis.be/hulp/hongersnood-in-de-hoorn-van-afrika/.

• IFRC, Hunger in East and Central Africa (online),  
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/disaster-and-crisis-management/hunger-in-africa/.

• Oxfam, El niño – miljoenen mensen bedreigd door honger en armoede (online),  
https://www.elninooxfam.org/nl/?country=ETH. 

• Ketnet, Campagne 1212 zamelt geld in (online),  
https://www.ketnet.be/karrewiet/28-maart-2017-hongersnood-in-midden-oosten-en-afrika.

Filmpje
• Zoomin. TV Nederland, Droogte in Afrika: Kan de hongersnood voorkomen worden? (online),  

https://www.youtube.com/watch?v=SRy_ZpXQtp4. 

V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen
Foto’s: © American Red Cross/Brad Zerivitz, Danish Red Cross/Jakob Dall, IFRC/Katherine Bundra Roux, IFRC/Victor Lacken,  
IFRC/Katherine Mueller, Mari Aftret Møortvedt, The Netherlands Red Cross/Arie Kievit
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