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Investeren in duurzame oplossingen vóór de ramp komt
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Benodigde bedrag

: Nepal, Bangladesh
: UMN, Baptist Aid, Shalom, CCDB
: Rampenpreventie
: 2020 en komende jaren
: In 2020 willen we € 200.000 investeren. Wanneer er genoeg fondsen zijn
kan dit groeien tot € 300.000.

In mei 2019 werd in aanloop van cycloon Fani in het projectgebied van partner Shalom met behulp van
vrijwilligers een grote crisis voorkomen door tijdige evacuatie van mensen, dieren en huisraad. Het gebied is
door de cycloon geheel onder water komen te staan, maar na het wegtrekken daarvan kon het dagelijks leven
zonder veel verliezen weer opgepakt worden.

Extreme weersomstandigheden
Zowel Nepal, Bangladesh als India hebben
steeds vaker te maken met extreem weer:
grote hoeveelheden regen, overstromingen en
stormen. Maar ook droogte komt vaker voor.
Met alle gevolgen van dien: oogsten zijn
mager of worden vernietigd, wegen raken
onbegaanbaar, huizen worden verwoest en er
heerst grote schaarste. Grondoorzaak van dit
groeiende probleem is de manier waarop de

mens omgaat met haar omgeving. Dat geldt
voor mensen die in Nepal en Bangladesh
wonen: erosie, het kappen van bomen, het
onttrekken van grondwater blijft niet zonder
gevolgen. Maar belangrijker nog zijn de
gevolgen van de mondiale klimaatverandering
die hier gevoeld worden, het meest door de
meest kwetsbaren.

Kwetsbare mensen met marginale
mogelijkheden en kennis om zich op extreme
omstandigheden voor te bereiden, worden
hierdoor het hardst getroffen. Zij die al weinig
hadden, raken nog meer kwijt. Daardoor
wordt het voor hen bijna onmogelijk om zich
te ontworstelen aan de spiraal van armoede.
Tear heeft al lange tijd ervaring met
rampenpreventie in deze gebieden. Door
relatief kleine maatregelen en door bewoners
zelf te betrekken zijn dorpen een stuk minder
kwetsbaar voor rampen. We vragen steun
hiervoor, omdat we weten dat investeren vóór
de ramp veel meer opbrengt dan wachten tot
het water komt.
Het is een actueel probleem: de laatste jaren
werd Zuid-Azië getroffen door hevige
overstromingen die ook in Nederland op het
nieuws te zien waren. Moessons in dit gebied
zijn vrij normaal, maar de laatste jaren zijn de
regens zwaarder en duren veel langer dan
gebruikelijk. In augustus 2017 stond een
gebied zo groot als de Benelux onder water in
Nepal, India en Bangladesh. Dit kostte aan
duizenden mensen het leven. Miljoenen
mensen verloren alles wat ze hadden.
Na een ramp is er een lange tijd nodig voor
opbouw en herstel: Tear is na de ramp in 2017
nog zeker zes maanden betrokken geweest bij
noodhulp en wederopbouw. De ondersteuning
hiervan is een groot deel van ons werk. Maar
we hebben ook gemerkt dat de gebieden waar
we al enkele jaren betrokken waren bij
rampenpreventie veel minder zwaar getroffen
waren. De mensen daar wisten wat ze
moesten doen en daardoor kwam de ramp
veel minder hard aan. Sterker nog: veel van
deze dorpen stuurden juist hulp naar de
dorpen die wel zwaar te lijden hadden.

Hoe werkt rampenpreventie?
Samen met lokale organisaties en kerken
hebben we in Nepal en Bangladesh
rampenpreventiecomités opgericht waaraan
duizenden vrijwilligers verbonden zijn. De
comités richten zich op twee dingen:
• Voorbereiding op de ramp zelf;
• Het beperken van de gevolgen.

In Bangladesh waarschuwen vrijwilligers de mensen voor
cycloon Fani, mei 2019
Samen met de lokale overheden maken de
comités goed doordachte rampenplannen en
nemen de maatregelen die nodig zijn. Zoveel
mogelijk met eigen middelen, maar ook door
de overheid aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid. Een goede
voorbereiding en het beperken van de
gevolgen zorgen er samen voor dat de schade
minder groot is en dat mensen en hun
omgeving sneller herstellen van een ramp.

Voorbereiding
Om goed voorbereid te zijn, worden
vrijwilligers georganiseerd in taakgroepen
rondom:
• Early Warning: aangesloten op de
waarschuwingssystemen van de
overheid hebben deze vrijwilligers de
taak om van huis tot huis mensen zo
vroeg mogelijk te waarschuwen.
• Safe and Rescue: wanneer mensen
moeten evacueren, gaan deze
vrijwilligers op zoek naar de
achterblijvers. Ze zijn getraind in het
helpen van jonge kinderen, moeders
met baby’s, ouderen en mensen met
een beperking.
• Eerste hulp: deze vrijwilligers kunnen
veel voorkomende verwondingen
behandelen en helpen bij het
voorkomen van ziekten.
• Veilige vluchtplekken: per dorp wordt
er een veilige vluchtplek uitgezocht
die door deze vrijwilligers worden
onderhouden.
Vaak zijn het juist jonge mensen die actief zijn
in deze taakgroepen.

Een goed voorbeeld van het functioneren van
taakgroepen zien we in Bangladesh. Zij
hebben zich samen voorbereid op de cyclonen
en overstromingen die regelmatig
terugkomen. De vrijwilligers doen regelmatig
oefeningen, soms met het hele dorp, om goed
getraind te blijven.
De eerste grote test van deze aanpak kwam
enkele jaren terug, toen de cycloon Mohasen
werd aangekondigd als een zware storm. In
het dorpje Gaiakhali, in het district Sathkira,
kwam het plaatselijke dorpscomité in actie.
Voorganger Swapon Mundol van een lokale
kerk is actief in het comité. Hij vertelt: “Toen
we het nieuws hoorden op de radio, kwamen
we snel bij elkaar als comité. We haalden alle
plannen uit de kast en spraken af wat we
moesten doen. Een deel van onze vrijwilligers
waarschuwde de mensen voor wat ging
komen met behulp van toeters, vlaggen en
een luidspreker. Een ander deel begon met het
evacueren van de meest kwetsbare mensen.
In de schuilplaats was weer een ander team al
bezig met het schoonmaken van de plek en
het zorgen voor de veiligheid van de evacués.
Mijn rol als secretaris van het comité was om
contact te houden met de lokale overheid en
andere comités.
Gelukkig is in ons dorp niet één persoon
overleden of zelfs maar gewond geraakt door
de storm. Dit was in mijn leven de eerste keer
dat de mensen hier echt goed voorbereid
waren op de storm. Vroeger hielden we ons als
kerk vooral bezig met evangelisatie en soms
met noodhulp na de storm. Nu kunnen we
echt een verschil maken door mensen voor te
bereiden.”

Beperken van de gevolgen
De tweede pijler van rampenpreventie is het
beperken van de gevolgen van een ramp. Hoe
kunnen mensen hun levenswijze zo aanpassen
dat ze minder kwetsbaar zijn voor een ramp of
zich sneller herstellen na een ramp?
Boeren en landbouwers worden bijvoorbeeld
getraind om op een andere wijze hun land te
verbouwen. Door tropische cyclonen,
overstromingen en menselijk ingrijpen raakt

Verbeterde kookplaatsen
Een bewezen effectief middel is een verbeterde
kookplaats. Deze kookplaatsen gebruiken veel
minder brandstof, zodat bomen en struiken
blijven staan en kunnen aangroeien tot
natuurlijke bescherming tegen overstromingen
en erosie. Daarnaast zijn de nieuwe kookplaatsen
minder gevaarlijk en vervuilend. Dat komt de
gezondheid van vrouwen sterk ten goede en ook
het brandgevaar neemt af
Zulke kookplaatsen worden gebruikt in
Bangladesh en Nepal. Mensen worden getraind
in het maken en aanleggen van deze
kookplaatsen die ze zelf met eigen middelen
kunnen produceren.

Een voorbeeld van zo’n kookplaats in Nepal
het grondwater en de landbouwgrond verzilt.
Daardoor loopt de opbrengst van de oogst
terug, kan er minder vaak geoogst worden en
komen arme mensen dieper in de problemen.
Maar ook de droogte zorgt voor grote
problemen; de grond raakt uitgeput en het
drinkwater raakt op. Door duurzame
landbouw is de kans op een goede oogst
groter. Ook wordt er gewerkt met andere
gewassen of droogtebestending zaaigoed.
Andere voorbeelden zijn:
• Bomen planten waardoor de gevolgen
van overstromingen verminderd
worden. Bomen houden de grond vast
en zorgen daarnaast voor voedsel of
materiaal om huizen te bouwen of
herstellen.
• Zorgen voor veilige en duurzame
waterbronnen, die ook tijdens droogte
of overstroming nog te gebruiken zijn.
• Kookplaatsen: mensen worden
getraind in het maken van

•
•
•

kookplaatsen in huis die veel minder
brandstof nodig hebben.
Aanleggen van verhoogde
vluchtwegen.
Het bouwen van huizen op een
verhoging.
Het aanleggen van hangende
moestuinen: groente en fruit worden
op zo’n manier verbouwd dat het
zoute water van een overstroming het
niet kan bereiken.

Daarnaast worden in de projectgebieden ook
zelfhulpgroepen opgericht. Om mensen
minder kwetsbaar te maken is het goed als ze
ook financieel meer weerbaar worden.
Daardoor zijn ze na een ramp sneller hersteld
en hebben ze meer mogelijkheden om hun
gezin te beschermen. Het opzetten van
zelfhulpgroepen waarbij mensen sparen is
daarbij een bewezen effectief middel. Het
spaartegoed van de groepen wordt binnen de
groep uitgeleend om leden te helpen bij het
opzetten van een kleine winkel of andere
activiteit die inkomen genereert.

Onze rampenpreventieprojecten leren mensen om samen
te werken om hun eigen leven te verbeteren en minder
kwetsbaar te zijn
kerken ontvangen leiderschapstrainingen en
worden geholpen met het opstellen van
actieplannen.
Er zijn mooie resultaten geboekt. In
Bangladesh zijn kerken en leiders van
theologische instituten getraind. In Nepal zijn
er tientallen kerken die een verschil willen
maken in hun gemeenschap.
Van kerkleiders kan niet worden verwacht dat
ze kennis en vaardigheden op al deze
gebieden hebben. Maar zij kennen de mensen
van de kerk en de gemeenschap en weten dus
waar hun capaciteiten liggen. De kerkleider
moedigt hen aan om die vaardigheden in te
zetten voor de hele gemeenschap.

Wat gaat deze aanpak opleveren?

Tear werkt in noodhulp en rampenpreventie met
dit model.
1. Emergency response: eerste noodhulp
2. Rehabiliation: herstel en opbouw
3. Mitigation: beperken van de gevolgen
4. Preparedness: voorbereid zijn.

De kerk als motivator
Tear werkt met kerken in de meest kwetsbare
gebieden in Nepal en Bangladesh om zich
samen met de mensen in de dorpen voor te
bereiden op de rampen die komen gaan. De

Door de preventieve programma’s is minder
(dure) noodhulp nodig, worden mensenlevens
gespaard en is er minder honger. Uit
onderzoek blijkt dat elke euro die in zo’n
project wordt geïnvesteerd een veelvoud aan
opbrengst oplevert. Rampenpreventie heeft
ook veel gevolgen voor andere thema’s die
spelen in de dorpen, zoals mensenhandel,
klimaatverandering, economische
ontwikkeling en opkomen voor je rechten bij
de overheid. De trainingen vergroten het
gevoel van inspraak en controle over het eigen
leven waardoor er ook verandering komt op
andere gebieden. De trainingen zijn onderdeel
van een langdurig traject van de
capaciteitsopbouw van de lokale kerk en de
vaak kwetsbare mensen uit de gemeenschap.

Projecten in 2020
Bangladesh

Nepal

In Bangladesh ondersteunt Tear via partners
de bevolking met noodhulp, rampenpreventie
en alternatieve inkomstenbronnen. Partners
CCDB, Baptist AID en Shalom kennen de
gemeenschappen en de lokale overheid goed
en helpen ze om gezamenlijk in actie te komen
als een ramp zich voordoet. Ook starten we
met het opzetten van een netwerk voor
rampenparaatheid en rampenpreventie,
waarmee we krachten van lokale experts,
gemeenschappen, kerken en overheid willen
bundelen om beter weerbaar te zijn tegen
toekomstig natuurgeweld en andere risico’s
die een ramp kunnen veroorzaken. We breiden
hiermee het werk uit dat we in andere landen
in Azië al begonnen zijn en waarvan we zien
dat dit een effectieve en duurzame manier is
om rampen te voorkomen en het hoofd te
bieden.

In Nepal werkt Tear samen met UMN. Een
organisatie die veel ervaring heeft in
noodhulp, rampenpreventie en het opbouwen
van skills van de lokale bevolking om op een
duurzame manier te leven. Activiteiten waren
onder meer gemeenschappen en scholen
ondersteunen bij het opstellen van een
rampenpreventieplan en daarnaast de
installatie van kookovens bij kwetsbare
huishouden die nog afhankelijk waren van
koken op open vuur.

Partners: Christian Commission for
Development in Bangladesh (CCDB), Shalom
en Baptist Aid
Projectnummer: 2020035, 2020038, 2020039
Investering in 2020: € 130.000-190.000

In 2020 start UMN met een nieuw
driejarenproject waarin zowel
rampenpreventie als het bouwen van
duurzame gemeenschappen centraal staat.
Hierin streeft UMN ook naar het versterken
van de samenwerking tussen lokale instituten,
de lokale overheid en verschillende
rampenmanagementcomités die al bestaan.
Partner: United Mission to Nepal
Projectnummer: 2020034
Investering in 2020: € 65.000-80.000
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