KILEAT, NOORD-ETHIOPIË, Ethiopië (2009)

MATERNITEIT EN GROENTETUIN

Partners : vzw "Ik wil leven" en Ingenieurs zonder Grenzen (KVIV Antwerpen)

De vzw "Ik wil leven" heeft reeds prachtig werk verwezenlijkt door het bouwen van een kraamkliniek.
Er werd niet alleen gezorgd voor een gebouw maar ook voor de noodzakelijke infrastructuur, water
en elektriciteit. Ook werd de kraamkliniek ingericht met bedden, couveuse, enz. , alles wat nodig is
om te starten. Bovendien zal de vzw tijdens de volgende tien jaren mee instaan voor het betalen van
het personeel om de werking van de materniteit te verzekeren.
IzG is verantwoordelijk voor het boren van de waterput ( ± 50m diep), plaatsen van de vereiste pomp
en watertoren, aanbrengen van elektrisch netwerk, enz.
Om tegemoet te komen aan voedselvoorziening van de kraamkliniek heeft de vzw "Ik wil leven" beroep gedaan op vzw Terradialoog, die zich in 't bijzonder toelegt op aanleg van groentetuinen en herbebossing in zeer moeilijke klimaatomstandigheden, nl. zeer droge gebieden met weinig neerslag. Er
werden twee piloot projecten opgestart, nl. tuin/ boomgaard rond de kraamkliniek en groentetuin/
boomgaard voor nabijgelegen school m.b.v. de bodemverbeteraar TerraCottem.
Het dorp Kileat is gelegen in een prachtig bergachtig gebied in Noord-Ethiopië aan de grens met Eritrea waar nog steeds spanningen zijn omtrent het grensconflict. De bevolking heeft erg geleden onder de oorlogssituatie van voorbije jaren. De mensen leven / overleven van de opbrengst van een
lapje grond en zijn daarbij zeer afhankelijk van neerslag. De ontwikkeling van Kileat zal zeker een stimulans zijn voor de ontwikkeling van de omliggende dorpen.
Het project heeft zeer veel steun gekregen van Caritas Ethiopië ( deel van Caritas België) die in de
hele Tigrai streek prachtig werk verricht o;a. op gebied van landbouwprojecten (programma van
"Improving Security for Vulnerable Households in fifteen Tabias")
Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende verenigingen, nl. vzw Ik wil
leven, vzw IzG, vzw Terradialoog, Caritas en de betrokken overheden. Het is de juiste manier om op
een zinvolle en duurzame wijze de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren met
als leidraad: hulp bieden via het verzamelen van fondsen voor de noodzakelijk investeringen, de kennis, training en ervaring overbrengen zodat de bevolking echte kansen krijgt om zelf verder te bouwen aan een betere toekomst.

