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Aandacht voor ondervoeding, een voorwaarde voor 
het behalen van de millenniumdoelen 

Iris Bollemeijer, Maaike van Gameren en Inger Janssen, Wageningen 
Universiteit

Het is nu 2010 en de nieuwe generatie ontwikkelingswerkers 
herinnert zich nog vaag de televisiebeelden van begin jaren 
negentig. Als iemand zei ‘armoede’ of ‘honger’ doemde steevast 
het beeld op van zwaar ondervoede Afrikaanse kinderen met bolle 
buikjes die nietsziend in de camera staarden. Honger heeft op dit 
moment minder te maken met acuut gebrek aan voedsel mondiaal, 
maar is afhankelijk van factoren als slechte kwaliteit van voedsel 
en een eenzijdig voedingspatroon, verdeling van voedsel wereldwijd 
en gebrek aan gezondheidszorg en zorg voor moeder en kind. 

Ondanks alle inspanningen in ontwikkelingssamenwerking, overlijdt 
in ontwikkelingslanden maar liefst 55 procent van alle kinderen voor 
hun vijfde jaar (1). In Congo bijvoorbeeld sterven 129 op de 1000 
kinderen voor hun eerste verjaardag (2). Dat is het drievoudige van 
het mondiale gemiddelde. En dat komt niet doordat ze lijden aan 
een ongeneeslijke ziekte of omdat ze in onoplosbare en problemati-
sche omstandigheden verkeren, maar simpelweg omdat ze te weinig 
voedzaam eten binnen krijgen. De huidige voedselcrisis maakt het 
voedingsprobleem alleen maar urgenter. De hogere voedselprijzen 
zullen miljoenen extra mensen onder de armoedegrens duwen (3).
Om honger de wereld uit te helpen bleken Live Aid en het zenden 
van voedselhulp niet voldoende. Gelukkig heeft de ontwikkelingswe-
reld het spreekwoord ter harte genomen dat het beter is om mensen 

te leren vissen dan 
ze vissen te blijven 
geven. Ook in het 
beleid van minister 
Bert Koenders staat 
het verhogen van 
de capaciteiten van 
mensen centraal. Zo 
worden boeren met 
een klein bedrijf ge-
holpen hun productie 
te verhogen, worden 
er scholen gebouwd 

voor de kinderen en maakt Nederland zich sterk voor de rechten van 
vrouwen en meisjes. 

Zomaar twee geZinnen De complexiteit van het probleem 
wordt geïllustreerd door ervaringen in het veld van twee auteurs die 
afreisden naar verschillende werelddelen. De een reisde af naar Kenia, 
waar ze het schrijnende verhaal van Margareth aanhoorde. Margareth 

is getrouwd en heeft vijf 
kinderen gekregen. Omdat 
er niet genoeg geld was 
om in de basisbehoeften 
te voorzien is haar man 
naar Nairobi vertrokken om 
beter werk te zoeken. Daar 
raakte hij besmet met hiv, 
en bij terugkomst raakte 
ook Margareth besmet. Ze 
gaf toen nog borstvoeding 
aan haar jongste kind, en 
is bang dat dit kind ook 
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met de klok mee, gedomeSticeerde en wilde vormen van belangrijke 

(voedingS)gewaSSen: pinda’S, maïS, rijSt, koffie, Soja, hop, piStache en 

Sorghum. 
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Aandacht voor ondervoeding, een voorwaarde voor 

besmet is geraakt. Ze is inmiddels verlaten door haar man en kan 
maar met moeite iedere dag genoeg eten voor haar kinderen bij elkaar 
sprokkelen. Dit klinkt misschien als een dramatische soap, maar het 
is de harde werkelijkheid voor veel families.
De ander deed veldonderzoek in een arme wijk in Jakarta, Indonesië, 
waar ze op het eerste gezicht weldoorvoede mensen aantrof. Maar 
na wegen en meten werd duidelijk dat een groot deel van de kinderen 
een groeiachterstand heeft. Hun vaders zijn vaak hele dagen weg en 
moeders zijn belast met het huishouden, de zorg voor de kinderen en 
nog klusjes erbij om extra geld te verdienen. Veel tijd om een goede 
maaltijd te koken is er niet, en groenten, vlees of tofu bij de rijst is 
duur. Wel is er in elk straatje een winkel of huis-aan-huisverkoper 
van zoetigheid en andere vette lekkernijen voor relatief weinig geld. 
Wat de kinderen op een dag aan eten binnen krijgen bestaat voor een 
groot deel uit deze snacks. Dit zorgt wel voor volle buikjes, maar ze 
zijn niet gevuld met dingen waaraan een groeiend kind behoefte heeft. 
Deze twee voorbeelden illustreren dat voedsel en honger nog steeds 
een relevant probleem zijn voor mensen op verschillende delen van 
de wereld.

Honger Halveren Het eerste millenniumontwikkelingsdoel 
dat de Verenigde Naties in 2000 formuleerde is ‘het uitbannen van 
extreme armoede en honger’ (4). Ook in het Nederlandse ontwikke-
lingsbeleid ontbreekt dit ontwikkelingsdoel niet en horen we minister 
Koenders beloven dat hij zich zal inzetten voor een “krachtige en 
gezamenlijke strategie om de achterstanden bij het behalen van de 
millennium ontwikkelingsdoelen terug te dringen”. Teneinde het 
eerste millenniumdoel te behalen, wordt in de praktijk vooral gemikt 
op economische groei en landbouw. Helaas is het niet zo simpel als 

het lijkt. Alleen een hoger 
inkomen of meer land-
bouwproductie haalt men-
sen niet automatisch uit de 
armoede en verlost ze niet 
direct van honger. 
Het verhogen van de land-
bouwproductie is vooral ge-
richt op veel geconsumeer-
de landbouwproducten als 
graan, maïs en rijst. Deze 
levensmiddelen dienen als 
energierijk basisvoedsel, 

maar in veel gebieden he-
laas ook als enige voedsel. 
De focus op deze gemakke-
lijk en efficiënt te produ-
ceren producten zorgt 
voor een heel eenzijdig 
voedingspatroon waardoor 
mensen niet alle benodigde 
eiwitten, vitaminen en mi-
neralen binnen krijgen. Kijk 
maar naar het voorbeeld 
uit Jakarta; kinderen die al-
leen rijst en snacks te eten 
krijgen zijn toch ondervoed. Het kan bijvoorbeeld zomaar voorkomen 
dat er in een gebied waar met westers ontwikkelingsgeld boeren 
hun graanoogsten opkrikken tegelijkertijd mensen blind worden ten 
gevolge van een tekort aan vitamine A in hun voeding. 

toegang tot voedsel Het is belangrijk om niet alleen de pro-
ductie van deze basisvoedingsmiddelen te verhogen, maar ook goed 
te kijken naar andere landbouwproducten die voorzien in voedings-
stoffen die niet in maïs of graan zitten. Een beleid dat is gericht op 
hogere landbouwproductie wil namelijk niet automatisch zeggen dat 
als gevolg daarvan mensen niet meer ondervoed zijn. Er wordt vooral 
voorbij gegaan aan wat er na het produceren met voedingsmiddelen 
gebeurt; hebben de mensen die het het meest nodig hebben wel toe-
gang tot het voedsel? Niet iedereen die in armoede leeft, woont op het 
Afrikaanse platteland en heeft de beschikking over een stukje grond 
om zijn eten op te verbouwen. En niet iedereen heeft genoeg geld om 
gezond voedsel te kopen. ‘Toegang tot voedsel’ omvat ook sociale en 
culturele aspecten. Zelfs al heeft een gezin in theorie genoeg voedsel, 
dan wil dit niet direct zeggen dat dit naar behoefte verdeeld wordt. 
Het komt nog vaak voor dat het gezinshoofd (doorgaans de man) 
eerst zijn buik rond eet, waarna de rest van het gezin zich bedient met 
wat er nog over is (5). Wil je het ambitieuze doel bereiken om honger 
te halveren, dan is aandacht voor een gezond, gevarieerd voedings-
patroon niet de enige oplossing. De hiervoor genoemde sociale en 
culturele gewoonten spelen een grote rol, maar ook toegang tot 
gezondheidszorg is essentieel. 

voeding als kracHtige ondersteuning Maatregelen ge-
richt op voeding zijn niet alleen cruciaal in hongersnoden en in nood-

‘De hogere voedselprijzen zullen miljoenen extra mensen onder de 
armoedegrens duwen’

fo
to

: S
te

p
h

en
 a

u
Sm

u
S

VNU_022-024.indd   23 28-01-2010   09:07:25



Voedselproductie
 | 

vo
e

d
in

g
 n

u
 |

24

| j
a

n
u

a
r

i/
fe

b
r

u
a

r
i 2

01
0 

| n
u

m
m

e
r

 1
/2

 |

hulp. Aanpak van onder-
voeding is essentieel voor 
het behalen van de overige 
millenniumdoelen. Het 
opnemen van voedingsa-
specten binnen ‘reguliere’ 
ontwikkelingsprojecten zal 
een krachtige ondersteu-
nende werking hebben voor 
het behalen van de doelen. 
Een tot de verbeelding spre-
kend voorbeeld is hiv/aids. 
Als iemand goed gevoed 

is, heeft diegene een kleinere kans om met hiv besmet te raken. Bij 
iemand die al besmet is en ook nog ondervoed, zal de ziekte sneller 
verlopen. In het geval van Margareth zal ze dus langer in staat zijn om 
voor haar kinderen te zorgen als haar voedingsstatus verbetert. 
Ook de millenniumdoelen gericht op kindersterfte, productiviteit en 
educatie zullen gebaat zijn bij aandacht voor ondervoeding. Al tijdens 
de zwangerschap en in de eerste levensjaren worden de mentale en 
fysieke capaciteiten van een mens voor het grootste deel bepaald, 
waarin voeding een doorslaggevende rol speelt. De schade die in de 
eerste jaren door inadequate voeding wordt opgelopen is onherstel-
baar. Als dat kind het geluk heeft dat het naar school mag, begint het 
wel al met een niet meer goed te maken achterstand. Met de hoge 
ondervoedingcijfers kan dit een economisch verlies betekenen van 6 
tot 10 procent van het GDP van een land (6).

substantiële bijdrage Goede voeding geeft mensen (let-
terlijk en figuurlijk) de energie om aan de slag te gaan. Geef kinderen 
te eten en hun schoolprestaties verbeteren. Weldoorvoede vrouwen 
baren gezonde kinderen. Mensen worden weerbaarder tegen ziektes 
die anders wild om zich heen grijpen. De kans op hiv-infectie neemt 
af. Kortom, wie extra aandacht besteedt aan voeding zal zien dat alle 
andere ontwikkelingsactiviteiten effectiever worden. 
Al deze activiteiten leveren veel gezondheidswinst op en verhogen 
de (economische) productiviteit van mensen aanzienlijk. De kosten-
effectiviteits-ratio’s zullen misschien zelfs de zuinige ontwikkelings-

hulpsceptici mild stemmen. 
Er zijn dus genoeg stappen 
die de ontwikkelingwereld 
direct kan nemen om hon-
ger de wereld uit te helpen. 
Maar wie zich gaat bezig-
houden met ondervoeding 
in ontwikkelingssamenwer-
king stuit al snel op een 
leemte; er zijn nauwelijks 
instanties of organisaties 
te vinden die voeding als 
hun kernthema hebben. 
Ontelbaar veel ngo’s en internationale instanties zoals de VN dragen 
via andere activiteiten een steentje bij, maar niemand neemt de 
verantwoordelijkheid om dit probleem nu eens goed aan te pakken. 
Of zoals de mensen van Save the Children in Groot-Brittannië het 
mooi uitdrukken: “Malnutrition is everybody’s problem, but no-one’s 
responsibility”.
En dat is precies waar Nederland op kan inhaken en misschien wel 
een leidende rol in kan gaan spelen. Ook al is honger een eeuwenoud 
probleem, we kunnen dit op een moderne manier oplossen. Extra 
aandacht voor ondervoeding binnen bestaande hulpprogramma’s 
kan voor velen het verschil tussen leven en dood betekenen en kost 
minder dan nieuwe projecten opstarten. Wie maar weinig middelen 
heeft en toch de levensomstandigheden van zo veel mogelijk mensen 
op de wereld wil verbeteren, kan door aandacht te besteden aan on-
dervoeding een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de 
millenniumdoelen.
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‘Hebben de mensen die het het 
meest nodig hebben wel toegang 

tot voedsel?’
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