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I. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DEZE AANVRAAG
1.1 Context:
Geen enkel West-Afrikaans land is gespaard gebleven voor de hevige stortbuien die in dit
gebied zijn gevallen sinds half augustus 2009. Deze regens, hebben in bepaalde landen
hard toegeslagen, namelijk, Burkina Faso, Niger, Senegal en Siërra Leone.
Na een te laat begin en een opmerkelijk onregelmatig verloop tot einde juni, met
onvoldoende regen, is het regenseizoen pas werkelijk begin juli van start gegaan. De
regelmaat van de neerslag is in augustus, gewoon door gegaan. Augustus is bekend om
de maand te zijn met de meeste regenval van het seizoen.
Gedurende deze periode bestaat er een risico voor overstromingen vooral in de zones
waar de grond daar gelegenheid voor geeft (zwakke infiltratie, zwakke absorptie van de
bodem, uitgeloogde bodem, etc…), of nog meer zoals in Burkina waar men bepaalde
types van hydraulische constructies treft (stuwdammen en waterbarrières).
De stedelijke zones zijn eveneens aan de problemen van overstroming onderworpen
omdat de drainage er moeilijker is en men woonzones vindt aan de rand van
waterbasins.
De regens die in de nacht van 31 augustus op 1 september in Ouagadougou, de
omringende landelijke gemeentes en de vele dorpen in Burkina Faso hebben zijn
gevallen, hebben een hoeveelheid bereikt zoals nooit tevoren bereikt is in het land (in 12
uren, 263 mm water).
Deze enorme watervloed heeft in zijn razernij niets gespaard: graanreserves, wegen,
infrastructuren voor telecom, woningen in de aanpalende wijken waar de huizen van
gedroogde aarde (banco) gebouwd zijn. En masse zijn huizen ineengestort en tal van
families de straat opgedreven, daken, bomen en heuvels bleven niet gespaard. Alleen al
in de stad Ouagadougou zijn er 150.000 daklozen.
Daar bovenop is het Universitair Verpleeg Centrum Yalgado Ouedraogo met 600 bedden,
onder water gelopen en volledig geëvacueerd moeten worden, wat de ondersteuning van
de gewonden nog moeilijker maakt.
Het is de ergste catastrofe ooit meegemaakt en de verwoesting is verspreid over heel het
land.
Deze situatie is des te erger omdat ze heeft toegeslagen in een land waar de
meerderheid van de mensen zich reeds in grote ontbering bevinden, levend onder de
grens van armoede. Burkina Faso is een van de armste landen van de planeet (Volgens
PNUD vergeleken in de Human Development Index, geklasseerd 174 op 177 landen)
Om onmiddellijke hulp te bieden aan de bevolking, heeft de Regering de scholen
vrijgemaakt om onderdak te bieden aan de talloze slachtoffers welke zich daar gevestigd
hebben onder zeer precaire condities. Eerste hulp werd georganiseerd en meerdere
mobilisaties op touwgezet.
1.2 Motivering van de aanvraag:
De schade is zeer zwaar en de behoefte aan hulp (zie raming in bijlage 5.6) is geraamd
op 110.087.000 €. De morele schade is moeilijk in geld om te rekenen maar duizenden
families zijn dakloos, zonder inkomen, fysiek en psychologisch uitgeput. Een oproep tot
nationale en internationale solidariteit is uitgeroepen. De NGO’s, verengingen en privé
organisaties bieden naast de Staat steun aan de slachtoffers.
Echter, tegenover de omvang van deze catastrofe, zijn de noden van de bevolking nog
steeds niet ingevuld. Al deze bijdragen zijn weliswaar belangrijk maar klein in verhouding
met de noden. Deze uiten zich met een serie van problemen:
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Het ‘nonrespect’ van de sociale rechten en de mensenrechten in de accommodaties
waar de personen, opeen gepakt, leven onder precaire condities van promiscuïteit.
De dreigende hongersnood bij deze families. De graanvoorraden op de zolders van de
huizen, evenals de velden met de gewassen zijn door het water verwoest. De enige
toevlucht is hulp. De hulp mag echter niet uit het oog verliezen dat de meeste van de
velden vernietigd zijn en dat de opbouw van de voorraden voor de komende
maanden in het gedrang zijn gekomen (voedingsvoorraad en zaden voor de volgende
agrarisch seizoen van mei tot oktober 2010). De noden zijn enorm, als voorbeeld: het
Ministerie voor Sociale Actie heeft 25 ton rijst uitgedeeld, welke voor één enkele
maaltijd hebben gediend.
De ondervoeding van kinderen die genoodzaakt zijn onaangepaste maaltijden te
nuttigen.
De verspreiding van ziekten die via het water overgebracht worden zoals, diarree en
vooral cholera. Inderdaad, de opvangplaatsen bieden onvoldoende hygiëne en bieden
geen collectieve laat staan individuele sanitaire condities door gebrek aan latrines,
douches, zeep, muggengaas, drinkbaar water, etc. Van daar het gevaar voor
uitbreiding van ziekten zoals diarree, huidziekten, malaria, etc. De concentratie van
de bevolking op de sites ontwikkelt ook ander gevaarlijk gedrag zoals geweld,
verkrachtingen en andere. Het Universitair Verpleeg Centrum Yalgado Ouédraogo,
één van de twee nationale ziekenhuizen van hoogste niveau werd zeer zwaar
getroffen door het water welke de apparatuur en de archieven met alle gegevens
over de patiënten heeft vernietigd. De situatie zorgt voor een overbezetting in de
andere medische centra van de stad zoals de CMA (Medisch Centrum met
Chirurgische Antenne). De CMA van Bogodogo is momenteel overbezet met zieken
welke van het hospitaal van Yalgado komen. Geprefabriceerde verzorgingsposten
worden opgesteld op lege plaatsen niet ver van de CMA van Bogodogo om al deze
zieken op te vangen. De sanitaire privésector kan deze situatie niet overbruggen en is
door de grote aantallen ontoegankelijk voor de slachtoffers.
De accommodatie, verbonden aan het verlies van de woningen. Op dit ogenblik
worden de daklozen voorlopig opgevangen in de scholen en andere openbare
gebouwen. Overgangs-sites (tenten en gebouwen) dienen opgesteld te worden in
afwachting van het moment waarop de families hun woning kunnen heropbouwen.

Deze aanvraag draait om twee à drie belangrijke punten:



Enerzijds, de ondersteuning van de meest kwetsbare families getroffen door de
overstromingen door de opbouw van een voedselvoorraad op korte termijn.
Anderzijds, de bekostiging en het organiseren van de gezondheidszorg 1) door
verbetering van de toegang tot de gezondheidscentra en 2) door verbetering van
hygiëne van de leefomgeving door de verwezenlijking van constructies die aan de
nodige hygiëne voldoen.

A. Het plan voor “voeding” voorziet enerzijds in de wederopbouw van een
overgangsvoorraad voor de getroffen families en in basislevensmiddelen die aan hen
zullen worden toegekend. De kinderen zullen het onderwerp zijn van een bijzondere
aandacht en zullen een evenwichtige voeding ontvangen aangepast aan hun leeftijd.
Na september 2010, is de volgende agrarische cyclus weer rond en kunnen de
slachtoffers weer oogsten en hun eigen voorraad opbouwen.
B. Het plan voor
“gezondheid en sanitaire voorzieningen” : De dringende
behoeften op gebied van gezondheid wordt na deze catastrofe door alle slachtoffers
ondervonden. Door het project wil men een systeem opzetten waardoor de getroffen
families gebruik kunnen maken van primaire gezondheidszorg (alledaagse pathologie)
gedurende een periode van 9 maanden. Deze verzorging zou door de CSPS verzekerd
moeten worden (Centre de Santé et Promotion Sociale: Centrum voor gezondheid en
Sociale Promotie) en indien nodig ook door anderen. Daarnaast is er steun voorzien
voor saneringswerken voor de families die hun woning heropbouwen.
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De implementatie van dit project zal gecoördineerd worden met de medewerking van de
“gemeentelijke comités voor dorpscrises” waaraan de vertegenwoordigers van de
gemeenteraden, de raden voor de ontwikkeling van de dorpen, de vertegenwoordigers
van de verschillende ministeries betrokken bij het beheer van de ramp evenals de civiele
vereniging, deelnemen.
De voortgang van het project (waarbij alle spelers betrokken zijn) waakt over de nauwe
begeleiding van de bevolking en de getroffen families evenals de verantwoordelijken van
alle begunstigden.
De voornaamste stadia van de voortgang zijn in het algemeen:
- De actualisering van de slachtofferlijsten geteld per gemeente
- De oprichting en distributie van voedselvoorraden
- De oprichting en bekostiging van kits voor gezondheidszorg
- De uitvoering van de maatregelen omtrent hygiëne rondom de opvangsites
De strategie impliceert eveneens een reeks van taken welke zullen uitgevoerd worden in
elk arrondissement van de stad door een team samengesteld door leden aangewezen
met de medewerking van de crisis comités. Deze (gecoördineerde) teams zullen aan de
organisatie werken, de opvolging en rapportage van de activiteiten van het project in
samenwerking met alle betrokken partijen. Zij zullen het communicatieplan opstellen
voor de activiteiten van het project, zij zullen een overleg organiseren tussen de leden en
de slachtoffers, zij zullen de voedselvoorraden en voedselvoorziening mobiliseren en de
benodigdheden voor de gezondheidsacties en de overdracht aan de begunstigden
regelen. Deze teams zorgen voor de rapportage van de acties.
Deze actie van welke verwacht wordt dat ze de getroffen personen dringend zal helpen,
zal het eveneens mogelijk maken de impact en de negatieve aspecten van de
overstromingen te verzachten in het dagelijks leven van de bevolking.
Het project betreft 500 gezinnen met voorrang voor de meest kwetsbare, hetzij ongeveer
5.000 personen.
Echter, de activiteiten van het project integreert in globale acties die door de regering
worden ondernomen en worden eveneens gedragen door niet-staats spelers welke in
synergie ijveren om de verschillende noden van de slachtoffers te lenigen.
1.3 Locatie (zie bijgevoegde kaarten):
De zone van het project betreft het arrondissement Bogodogo (stad Ouagadougou).
Provincie Kadiogo - Centraal gebied
De keuze van het arrondissement Bogodogo, wordt gerechtvaardigd door het feit dat
deze streek een groot aantal slachtoffers telt, (10.063) getelde daklozen en meer dan
30.640 personen die bij families worden opgevangen. Het is ook één van de
arrondissementen aan de rand van de stad Ouagadougou met een grote bevolking waar
men in geïmproviseerde huizen leefde en in niet-verkavelde zones (onlevensvatbaar).

II. IDENTIFICATIE VAN DE EXTERNE BENODIGDE HULP

2.1. Informatiebronnen
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Onmiddellijk na de overstromingen, hebben de lokale raden en vertegenwoordigers van de regering
de omvang van de schade vastgesteld en hun bevindingen gecommuniceerd.
De tweede bron van identificatie van de behoeften zijn de verklaringen en rapporten van andere
organisaties en van de privé maatschappijen, de nationale en internationale partners, alsmede de
verklaringen van de Burkinese overheid. Deze hebben de informatie uit onderzoeken en de tellingen
volledig gemaakt.
Deze gegevens komende van meerdere bronnen, bevestigd door de interviews en de bijeenkomsten,
hebben het mogelijk gemaakt in overleg met de gemeenteraden, de belangrijkste problemen en
behoeften van de getroffen gezinnen te definiëren evenals de mogelijke reële oplossingen in het veld.
Bijvoorbeeld, als er enorme behoefte aan herstel van de openbare gebouwen bestaat (scholen,
medische centra, etc..), vallen deze projecten onder de verantwoordelijkheid van de staat die de
verliezen in de publieke sector geëvalueerd heeft (bruggen en wegen, ziekenhuizen, scholen,
markten, het openbaar besturen, staatsondernemingen). Echter hierbij zijn de basisbehoeften aan
voedsel, gezondheid en huisvesting voor de slachtoffers nauwelijks gedekt.

2.2 De interventiesectoren geselecteerd voor deze operatie:




Wederopbouw van de voedselvoorraad voor levensonderhoud
Het bekostigen van de gezondheidszorg voor de meest kwetsbare gezinnen
Ondersteuning bij de bouw van sanering in de permanente nieuwe behuizing

2.3 Identificatie van de doelgroepen:
In samenwerking met de gemeentelijke overheden is een uitgebreide telling van de dakloze gezinnen
uitgevoerd.
Deze wordt aangevuld door de identificatie van de economisch getroffen gezinnen welke zonder
tussenkomst in een toestand van hongersnood zullen leven in de komende 12 maanden.
De begunstigden van het project zijn dus de slachtoffers ingeschreven op de door de gemeentes
bijgewerkte lijsten.
De selectie van de begunstigden welke in aanmerking komen voor de ondersteuning van dit project,
zijn gebaseerd op de slachtofferlijst van de gemeenten.
Concreet kunnen andere criteria bepaalde middelen optimaliseren en vooral de steun beheren op een
gecoördineerde wijze met andere bemiddelaars:
Voor de gezinnen welke voedselvoorraden zullen ontvangen:
 Getroffen gezinnen
 Getroffen gezinnen die niet hetzelfde type ondersteuning ontvangen van andere projecten of
instellingen.
Ter ondersteuning van de gezondheid:
 De leerlingen van de getroffen gezinnen;
 De getroffen personen binnen de gedekte zone.
Voor de sanering in permanenten nieuwe behuizing
 De meest arme van de getroffen gezinnen welke erin geslaagd zijn om aan de wederopbouw
van hun woning te beginnen.
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III. HET OPERATIONELE ACTIEPLAN

3.1 Algemene doelstelling:
Het verbeteren van de voeding- en gezondheidscondities van de getroffen bevolkingen van de stad
Ouagadougou.
3.2 Specifieke doelstellingen:




De getroffen families beschikken over een voedingsvoorraad voor levensonderhoud
gedurende de periode tussen de twee oogsten.
De getroffen families beschikken over de nodige gezondheidszorg en over fatsoenlijke
sanitaire condities
De herbouwde constructies van de getroffen gezinnen in de dorpen zijn voorzien van een
goede latrine.

3.3 Verwachte resultaten:




R1. Ten minste vijfduizend mensen beschikken over een evenwichtige voeding gedurende 9
maanden, met een zeer bijzondere aandacht voor kinderen.
R2. Minstens duizend meest kwetsbare mensen (onder de getroffen gezinnen welke door het
project begeleid worden) hebben toegang tot de nodige gezondheidszorg (Ongeveer 3
medische onderzoeken per slachtoffer gedurende de duur van het project)
R3. In de nieuw te bouwen woningen wordt een sanitaire voorziiening aangebracht(100
families).

3.4 Activiteiten
 R1:
 Aanleg en verpakken van de voedingsvoorraden (3.500 pakketten met bloem van maïs, rijst
en olie)
 Uitdelen van de voedselvoorraden
 De plaatsen lokaliseren om de kinderen te voeden welke bijkomende voedingssupplementen
en voedselpap nodig hebben
 Contact nemen met de vrouwen die pap maken en bedrijven de ingrediënten aanbieden
(verrijkte pap van maïs, bloem, verrijkt biscuit, melk, suiker, etc…) om de bestellingen te
plaatsen.
 De voedingskits aanschaffen als ondersteuning tot een evenwichtige voeding (verrijkte pap
van maïs, bloem, verrijkt biscuit, melk, suiker, etc…)
 De distributie van de voedingskits als ondersteuning tot een evenwichtig voedselgebruik
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R2 :
Uitwisseling met het verzorgingspersoneel en de COGES (Comités voor het beheer van de
gezondheidsstructuren) in de gemeenten evenals in de referentiedistricten, teneinde de basis
voor de gezondheidskit te bepalen (aktes, andere diensten, basis onderzoeken, medicatie,
etc.) door de CSPS aan de slachtoffers te bieden en indien nodig door te verwijzen naar een
hogere instantie.
Aanleggen van bonnen voor het aanschaffen van de gezondheidskit (hierboven gedefinieerd )
in samenspraak met de crisiscomités in de dorpen
Het beheer van de diensten op gebied van gezondheid opvolgen en superviseren
R3 :
Identificatie van 50 gezinnen welke van de steun kunnen gebruiken voor het verwezenlijken
van sanitair
Ondersteuning voor de aanschaf voor het materiaal voor het bouwen van de latrines
Helpen aan de bouw van de latrines
Opvolging van de werken
Administratieve activiteiten en management
Voorbereiding en laten rondgaan van het projectplan.
De maandelijkse vergaderingen organiseren voor de opvolging en evaluatie van de
uitgevoerde werken (6 vergaderingen)
De aanschaf van de nodige materialen nodig voor de uitvoering van het project en de keuzen
van opslagplaats van de producten
De opvolging, evaluatie en de periodieke rapporten van de acties verwezenlijken
De communicatie organiseren in verband met het project
Een verzoek indienen bij andere spelers (publiek en niet-staats) voor de bouw van minste 50
woningen

IV. BUDGET
Omschrijving

Eenheids
prijs

Valuta
locale CFA

Valuta
Euro

Eenheid

Aantal

lot

100

10.000

1 000.000

1.524

lot

100

5 000

500 000

762

bon

100

5000

500 000

762

latrine

80

63.000

5 040 000

7.683

forfaitair

600.000

600.000

915

forfaitair

«300 000

300 000

457

7 940 000

12.104

DIRECTE KOSTEN
Voeding
Aanschaf en verpakken van 100
voedingspaketten aangepast aan de nood
ter plekke (rijst, maisbloem en olie)
Aanschaf van ondersteunende
voedingskits voor evenwichtige voeding
(kinderen)
Gezondheid en sanintaire voorzieningen
Zorg en gezondheidskits voor getroffenen
die dit het hardst nodig hebben
Droge gezinslatrines (80 families) (met
afdekplaten en een beluchtingssysteem)
Verplaatsingen en transport inbegrepen
de huur van voertuig voor vervoer van
eetwaren
Communicatie
Directe kosten

V. UITVOERING
De uitvoering van dit project zal worden verzorgd door ASMADE, een gerommeerde
stichting die reeds actief is in het opbouwwerk.
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V. BIJLAGEN

5.1 Lokalisatie van de zone met betrekking tot het project (kaart)
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Centraal regio
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5.2 Voorlichting van de regering aan de civiele gemeenschap in verband met het
onheil
Overstromingen : De regering maakt de balans op en voorziet de toekomst na de
overstroming van Ouagadougou
donderdag 3 september 2009
Het hoofd van de regering Tertius ZONGO heeft op 2 september 2009 in de vergaderzaal van de
Eerste Minister een speciale kabinetsraad voorgezeten. Met de bedoeling, om tijdens deze raad, de
situatie welke de stad Ouagadougou na de overstroming van 1 september heeft gekend, te
inventariseren en de perspectieven van de toekomst te overwegen.
Betreffende het eerste punt, te weten, de evaluatie van het onheil, heeft het staatshoofd na de
vergadering aan de nationale en internationale pers laten weten dat op datum van 2 september
150.000 slachtoffers in het land zijn geteld. Op diezelfde datum zijn 110.000 onder hen
ondergebracht in scholen en andere vestiging sites, 20.000 hebben onderdak gevonden bij buren,
vrienden of familie terwijl 20.000 andere geen gebruik wilden maken van de scholen of de andere
sites als schuilplaats.
Naast de verwoesting van de woonplaatsen zijn ook infrastructuren en publieke gebouwen geraakt,
heeft het staatshoofd verklaard. In totaal 12 meesterwerken zijn vernield waaronder bruggen en
dammen. De muur van het Nationale Verpleeg Centrum Yalgado Ouédraogo is gevallen, de
apparatuur voor beeldvorming zijn vernield ; de zetel van de FESPACO, drukkerij voor het leger en
vele andere infrastructuren zijn onder water gelopen. De materiële schade is zwaar en
daarbovenop maar het zwaarst is dat men vier mensenlevens betreurt.
Hoe dan ook, alle slachtoffers dienen op om het even welke manier geholpen te worden, heeft de
Eerste Minister ondersteund. De Minister voor Sociale Actie heeft geschat dat er per maaltijd vanaf
nu reeds 25 ton rijst nodig zijn. Er zijn vervolgens nog andere humanitaire benodigdheden zoals
slaapmatten, de sanering van de sites, de verplaatsing van de slachtoffers naar de verschillende
opvangoorden etc… zonder het herstellen op middellange termijn van de woningen en
infrastructuren geraakt door de razernij van het water.
Zoveel lasten in het zicht daagt uit om de krachten te bundelen, zowel financieel als materieel of
door inbreng van ideeën, opdat Ouaga en zijn inwoners in betere condities moge vertoeven. Dit
was het onderwerp van een tweede plan aangekaart door Tertius Zongo en de ministers betrokken
bij het beheer van deze crisis. De heropbouw maar eveneens de discipline tot stand brengen zodat
elke burger op om het even welk niveau hij zich bevind, de door de instellingen en autoriteiten van
het land getroffen maatregelen respecteert. In dit verband heeft de Eerste Minister duidelijk
aangegeven dat het voorbeeld van strengheid en hardheid ten aanzien van het respecteren van de
teksten eerst van de Staat zelf moet komen en de staat moet afzien van enige
zelfgenoegzaamheid.
Ten slotte heeft de regering, de solidariteit geuit door de burgerlijke maatschappij, de economische
operatoren en de gehele bevolking in deze harde tijden van ontbering te prijzen en spoort zij
iedereen aan om deze vlam te behouden.
Bron: Informatie Site van de regering van Burkina Faso (www.inondationsburkina.net)
Verslag van de Ministerraad van 3 september 2009

5.3 Kopieën van persartikelen over de ramp

Romandie News
-

Burkina/overstromingen: Ouagadougou roept om "internationale solidariteit"
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OUAGADOUGOU – De burkinabese regering heeft donderdag "de nationale en
internationale solidariteit" uitgeroepen voor een "dringende bijstand" na de overstromingen
ten gevolge van de hevige regens welke 5 mensenlevens heeft gekost en meer dan 150.000
slachtoffers in de arme land van West-Afrika.
"Gezien de omvang van deze catastrofe en de noden welke hieruit voortvloeien, beroept de
regering (van Burkina Faso) op de nationale en internationale solidariteit voor een dringende
bijstand teneinde weerstand te bieden aan deze pijnlijke situatie en de passende acties te
ondernemen voor de wederopbouw", zegt het communiqué van de regering verzonden aan
AFP.
"Deze natuurramp heeft het verlies van mensenlevens gekost, instorting van woningen,
openbare gebouwen, beschadiging van apparatuur en wegeninfrastructuur, het verdwijnen van
roerende goederen", voegt de tekst ondertekend door de Minister van Sociale Actie en
Nationale Solidariteit, Pascaline Tamini.
Bovendien heeft deze ramp "de verlamming van de economische peilers en de werking van de
openbare- en privé administraties" teweeggebracht.
Vijf personen zijn overleden ten gevolge van de overstromingen, na de hevige regens van
dinsdag, welke Ouagadougou en haar buitenwijken en andere locaties van het land getroffen
hebben.
Volgens de Eerste Minister van Burkina Faso, Tertius Zongo, zijn meer dan 150.000 personen
getroffen waarvan 110.000 opgevangen in 93 sites, zoals ondermeer in scholen.

Afrique en ligne

Google Actualiteit
Overstromingen in Burkina Faso: 5 doden, 150.000 daklozen
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Een straat in Ouagadougou, overstroomd op 1 september 2009

Afrik.com
Burkina Faso : Na de zondvloed inventariseert Ouagadougou
De zondvloed heeft 5 personen gedood en 150 000 verplaatst
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Donderdag 3 september 2009, door P. Boureima Salouka
Onze correspondent in Burkina Faso
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