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Eten niet meer te betalen 
Voedsel in de tank 
Overleven in de Sahel

Stijgende 
voedselprijzen
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Voedsel
Er is genoeg voedsel in de wereld, maar toch gaan ruim 870 miljoen mensen 
met honger naar bed. De voedselproductie, -consumptie en -handel moeten 
drastisch veranderen. Samen met anderen werken we aan een 
wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft. 
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Derde crisis op rij
1 op de 8 mensen lijdt structureel 
honger. Door hoge voedselprijzen 
in 2008 kregen 75 miljoen mensen 
extra met honger te maken. Vorig 
jaar kwamen daar 45 miljoen 
mensen bij. Ook in 2012 zijn de 
voedselprijzen weer torenhoog. 

Extreem weer, extreme prijzen 
Extreem weer als droogtes en overstromingen 
beïnvloeden de voedselprijzen veel sterker 
dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt 
uit het Oxfam-onderzoek ‘Extreme Wheather, 
Extreme Prices’. 

Verbrand voedsel  
Het land dat in 2008 werd gebruikt om 
Europese auto’s van biobrandstof te 
voorzien, had een jaar lang genoeg 
tarwe en maïs kunnen opbrengen voor 
127 miljoen mensen. 

Miljard monden
De ruim 1 miljoen hectare
aan land die buitenlandse 
investeerders de afgelopen
tien jaar in ontwikkelingslanden 
verwierven voor het verbouwen
van exportgewassen, 
biobrandstoffen of bosbouw, 
had 1 miljard monden kunnen 
voeden. 

verwierven voor het verbouwen
van exportgewassen, van exportgewassen, 
biobrandstoffen of bosbouw, biobrandstoffen of bosbouw, 
had 1 miljard monden kunnen 

Voetbalveld per seconde
Per seconde gaat in arme landen een stuk 
grond ter grootte van een voetbalveld naar 
buitenlandse investeerders.

beïnvloeden de voedselprijzen veel sterker 

Voedsel voor iedereen  
Met de internationale campagne GROW 
werkt Oxfam Novib aan voedsel voor 
iedereen, nu en in de toekomst. Doe met ons 
mee op www.oxfamnovib.nl/GROW.
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Eten niet meer te betalen
De voedselprijzen stijgen. Daardoor kunnen nu al miljoenen mensen extra hun eten 
niet meer betalen. Overheden en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, 
want honger hoeft niet.

Eten of medicijnen? 
In de afgelopen vijf jaar zijn er al twee 
keer pieken geweest in de prijzen van 
basis-voedingsmiddelen, zoals maïs en 
graan. En ook nu zijn de prijzen weer hoog.
Nederlandse gezinnen kunnen een prijs-
verhoging nog opvangen, want wij geven 
gemiddeld 10 procent van ons inkomen uit aan 
voedsel. In ontwikkelingslanden is dat soms 80 
procent. Veel gezinnen moeten daar bovendien 
rondkomen van 1 euro of minder per dag. 
De hoge voedselprijzen stellen mensen voor 
moeilijke keuzes: geef ik mijn kinderen te eten 
of medicijnen, onderwijs of kleding? 

Oorzaken hoge prijzen
De hoge voedselprijzen hebben diverse 
oorzaken. Een belangrijke prijsopdrijvende 
factor, is het veranderde klimaat; droogte of 

juist teveel neerslag zorgen overal ter wereld 
voor tegenvallende oogstopbrengsten. 
Daarnaast is er door de toegenomen vraag 
naar biobrandstof en veevoer minder grond 
voor de productie van voedselgewassen voor 
mensen. Tegelijkertijd zijn de investeringen 
op de grondstoffenmarkten enorm 
toegenomen, waardoor voedselprijzen nog 
verder onder druk staan.

Op de schop
Honger hoeft niet, want er zijn genoeg 
mogelijkheden om iedereen van voedsel 
te voorzien. Maar dan moet wel een aantal 
zaken fundamenteel veranderen. Met de 
internationale GROW-campagne draagt 
Oxfam bij aan die veranderingen. Met deze 
campagne pleiten we bij overheden en 
bedrijven voor fi kse maatregelen om de 

5
Aissata Abdoul Diop uit Mauretanië, een land in de Sahel, laat zien wat de droogte doet met haar maïs.  
Oxfam legt hier irrigatiesystemen aan. 
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Etta (op de foto tweede van rechts) woont 
in het noorden van Tsjaad, in de Sahel. 
Hier geeft Oxfam noodhulp onder meer in 
de vorm van voedsel. Op de voorgrond ligt 
voedsel voor Etta’s familie voor een week.

“Dit jaar heeft het weinig geregend. 
Daardoor is er ook nauwelijks gras 
voor het vee. Zonder regen is er 
geen leven hier. Vorig jaar hebben we 
al ons vee verloren door het slechte 
gras en ziektes. Als het niet gaat 
regenen, wordt het een ramp voor 
ons, en zullen ook wij ons heil 
elders moeten zoeken.” 

“Vroeger was ons land vruchtbaar, 
maar de laatste jaren valt er zeer 

onregelmatig regen. Met hulp van 
Oxfam Novib en de overheid hebben we 

onder meer irrigatiekanalen aangelegd. 

Daardoor kan ik nu twee keer per jaar
 

oogsten. Het voedsel dat we zelf niet 

opeten, verkopen we of geven we 
aan familie.”

Etta Brahim Senussi Ipaishe Masvingise

Ipaishe (met het rose jack) uit Zimbabwe, 
met familie en hun eten voor een week. 
Een van onze partners hielp met het 
effenen van het land en het aanleggen 
van een watersysteem.

Ipaishe MasvingiseEtta Brahim Senussi

Etta (op de foto tweede van rechts) woont 

de vorm van voedsel. Op de voorgrond ligt 
voedsel voor Etta’s familie voor een week.

geen leven hier. Vorig jaar hebben we 
al ons vee verloren door het slechte geen leven hier. Vorig jaar hebben we 
al ons vee verloren door het slechte geen leven hier. Vorig jaar hebben we 

uitstoot van broeikasgassen, die voor de 
klimaatverandering zorgen, drastisch te 
beperken. Ook dringen we aan op meer 
investeringen in de kleinschalige landbouw. 
Verder maken we ons sterk voor beduidend 
minder gebruik van biobrandstoffen, eerlijkere 
handelsvoorwaarden en een stop op landjepik.

Resultaten
GROW heeft al diverse resultaten geboekt 
als het gaat om het verbeteren van de 
voedselzekerheid van mensen. In vijf landen 
is begonnen kleine boeren minder kwetsbaar 
te maken voor klimaatverandering. Met 
de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika en 
de Sahel wisten we duidelijk te maken dat 
regeringen, naast het bieden van noodhulp, 
ook moeten investeren in landbouw, sociale 

vangnetten en voedselreserves. 
In Nederland pasten vier banken hun beleid 
aan bij investeringen in bedrijven die in 
ontwikkelingslanden land opkopen.

Doe mee
Overheden en internationale bedrijven 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 
Samen moeten we ervoor zorgen dat we ook 
in de toekomst voldoende te eten hebben. 
Ook u kunt meedoen. Kom in actie en steun 
de GROW-campagne. Of verspreid de 
’vuile waarheid’ over de voedselcrisis via de 
Facebook-actie Like to dislike. Of roep de 
Wereldbank op zich in te zetten een einde 
te maken aan landjepik. Of doe een gift. 
Ga naar www.oxfamnovib.nl/watkunjijdoen

Nay Soer op zijn rijstveld in Myanmar (Birma). In 2008 raakte hij alles kwijt door de orkaan Nargis. 
Met steun van onze partner Metta bouwde hij weer een bestaan op.

“Vroeger was ons land vruchtbaar, “Vroeger was ons land vruchtbaar, 
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Landen in de Sahel kampen met droogte en overstromingen. 
Onze partners bieden de getroffen mensen hulp. Het oogsten 
is net begonnen. De vooruitzichten zijn goed. Maar daarmee 
is de voedselcrisis nog niet voorbij.  

 

Overleven 
in de Sahel      

Een veehoeder, in Mauretanië, 
op zoek naar gras voor 
zjjn kudde. 

Penda uit Mello (Mali) zet haar 
vingerafdruk voor bonnen waar-
mee ze olie of rijst kan kopen. 

De halve maanstructuren vangen 
in de Sahel-regio regenwater op 
en houden het grondwater op peil. 

Een Malinese vrouw brengt 
water naar haar maïsveld. 
Het water is van een vlakbij 

Landen in de Sahel kampen met droogte en overstromingen. 
Onze partners bieden de getroffen mensen hulp. Het oogsten 
is net begonnen. De vooruitzichten zijn goed. Maar daarmee 

Sahel

➔
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12 13Rahaf uit Jemen is 10 maanden oud en ernstig ondervoed. Haar ouders kunnen zich door de prijsstijgingen niet meer 
dan twee maaltijden per dag veroorloven, en die bestaan uit brood en thee. Soms moeten ze brood lenen bij de buren.

Voedsel in de tank
Biobrandstoffen zouden dé oplossing zijn voor 
klimaatverandering. Maar de ‘groene’ brandstoffen doen 
meer kwaad dan goed. Ze stuwen de voedselprijzen op en 
jagen miljoenen mensen de armoede in.
 

Geen alternatief 
Biobrandstoffen leken een mooi alternatief 
voor oprakende en vervuilende fossiele 
brandstoffen als olie en steenkool. Ze worden 
gemaakt van onder meer maïs, tarwe en 
palm- en koolzaadolie. Het probleem is 
dat dit ten koste gaat van de productie 
van voedselgewassen voor mensen. Als 
het land dat in 2008 werd gebruikt voor 
biobrandstoffenproductie, was gebruikt voor 
tarwe en maïs, dan hadden daar 127 miljoen 
mensen een jaar van kunnen eten.  

Maïs peperduur
De dorst naar biobrandstoffen drijft de 
voedselprijzen hoog op. Uit maïs bijvoorbeeld 
wordt bio-ethanol gewonnen. Door de vraag 
daarnaar steeg de prijs van maïs van 2005 

tot begin 2012 van 2 dollar tot 6 dollar per 
25 kilogram. De recente droogte in 
Amerika dreef de prijs verder op tot 8 dollar 
per 25 kilogram. 

Schrijnend 
Ondanks alle kritiek geldt in de Europese 
Unie en Verenigde Staten de verplichting 
om benzine en diesel bij te mengen met 
biobrandstoffen. Veel voedsel verdwijnt dus 
in benzinetanks en wat er overblijft is voor 
veel mensen niet meer te betalen. Zuhra 
Wans, weduwe met vier kinderen, in Jemen: 
“Wij eten drie keer per dag brood. 
In korte tijd is de prijs voor tarwe bijna 
verdubbeld. De prijzen gaan voortdurend 
omhoog. We hebben geen geld meer om 
eten te kopen.” 
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Meest innovatieve jaarverslag!Meest innovatieve jaarverslag!
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Fiets in Limburg voor Bangladesh

Doe op 25 mei 2013 mee met het 
wielerevenement Limburgs Mooiste. En zet 
de stand op uw hoogtemeter om in koeien, 
geiten, kippen en eenden. Zo geeft u mensen 
in Bangladesh een kans op een beter bestaan. 
Informatie en inschrijven (vanaf 1 januari 2013) 
op www.limburgsmooiste.nl

Oxfam Novib-ambassadeur Ernst Daniel Smid schittert 
vanaf 7 oktober in Andrew Lloyd Webbers meesterwerk 
‘Aspects of Love’. Als donateur van Oxfam Novib kunt 
u met korting naar deze musical. Kijk voor speeldata, 
locatie en voorwaarden op www.oxfamnovib.nl/
aspectsofl ove. Kijk voor de deelnemende theaters op 
www.musicals.nl.

Ernst Daniel Smid in 
Aspects of Love
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Oxfam Novib heeft opnieuw de Transparantprijs voor het meest 
innovatieve jaarverslag gewonnen. Volgens de jury hebben we “veel 
aandacht besteed aan communicatie met donateurs en dit op zeer 
innovatieve wijze gedaan”. Zo beoordeelden bezoekers van ons 
online platform ‘Praat Mee’ onze projecten, waarvoor hartelijk dank! 
Lees meer op www.jaarverslagoxfamnovib.nl en 
http://praatmee.oxfamnovib.nl 

Stap gratis in microkredietfonds 
Beleg in het ASN-Novib Microkredietfonds, en u 
helpt kleine ondernemers in kansarme gebieden 
economisch zelfstandig te worden. Zelf profi teert 
u van een eerlijk verdiend rendement. Tot 31 
december 2012 betaalt u géén aankoopkosten 
(normaal 0,4%). Kijk nu op www.asnbank.nl/
beleggen.

Fiets in Limburg voor Bangladesh

Informatie en inschrijven (vanaf 1 januari 2013) 
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Partner van Oxfam Novib

Colofon
Verschijningsdatum: 
3x per jaar
Foto Cover: © xxxxxxx

www.oxfamnovib.nl  

““Ik kwam in aanraking met Like to dislike via 

een vriend die de afbeelding van het ‘Derde 

Werelddieet’ deelde. Goed idee om zulke 

heftige boodschappen over voedsel via 

Facebook over te brengen. De plaatjes zijn 

helder en creatief. Dat vind ik echt een 

pluspunt! Het maakt het leuk om de actie 

te volgen.”

Tim van Luit

Tim van Luit (21) deed mee aan onze campagne Like to dislike. Hierin verspreiden we via 
Facebook de soms schokkende waarheden achter de huidige voedselcrisis. Al meer dan 17.000 
mensen deden mee. Like ons ook op www.oxfamnovib.nl/liketodislike 

te volgen.”te volgen.”

Wilt u dit blad voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via Informatie & Service. Tel: 070 - 342 17 77 
of via www.oxfamnovib.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. 
Kijk voor de laatste informatie over uw Oxfam Novib-Partnerplan op www.oxfamnovib.nl/partnerplan.

Tim van Luit

Tel. +31 (0)70 3421621
Fax  +31 (0)70 3614461
info@oxfamnovib.nl

Oxfam Novib
Postbus 30919
2500 GX Den Haag
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“Goed idee, zo’n Facebook-campagne!”,


