Melkerijen in Burkina Faso:

hoe lokale boerinnen hun toekomst in handen nemen

Project 1

Oxfam helpt melkboeren en –boerinnen in Burkina
Faso. Zij moeten werken in een moeilijk klimaat, hun
koeien produceren weinig melk en ze kunnen amper
rekenen op steun van hun regering. Ze moeten dan ook
nog opboksen tegen de concurrentie van Europese
melk: melkpoeder wordt ingevoerd in Burkina Faso en
vervalst de regels van het spel.
In 2007 werd in Burkina Faso Oxfam-partner UMPL/B
opgericht, de nationale unie van mini-melkerijen en
melkproducenten. UMPL/B verdedigt de belangen van
de lokale melkboeren en –boerinnen.

Meer info : www.oxfamsol.be/nl/burkinamelk
Korotoumou Gariko heeft een mini-melkerij in
de hoofdstad Ouagadougou.
“Ik heb vier werknemers in dienst. Ik heb steun
gekregen van Oxfam om apparatuur en materiaal aan
te kopen, zoals een thermometer, een aerometer en
melkverpakkingen. Ik kan 200 liter gepasteuriseerde melk
produceren per dag. De productie draait goed en soms
moet ik mijn klanten bijna gaan kiezen.”

Wat doet Oxfam ?
• Opleiding in landbouwen veeteelttechnieken
• Modernisering van de productiemethodes
(pasteuriseren, verpakking van de melk)
• Ondersteuning en opleiding in
beleidsbeïnvloeding

jouw impact

16 € = 50 kg veevoeder
190 € = 1 koe
4.200 € = 1 pasteuriseermachine

JE KIEST ERVOOR OM DE MELKBOEREN EN –BOERINNEN VAN BURKINA FASO TE STEUNEN?
Doe een gift op de rekening van Oxfam-Solidariteit

IBAN BE37 0000 0000 2828 | BIC BPOTBEB1
met als mededeling “8102 NAAM VAN DE ORGANISATOR + DATUM VAN HET ETENTJE”

Westelijke Sahara: al 40 jaar

in een vluchtelingenkamp leven in het midden van de woestijn

Project 2

Door een conflict met Marokko zitten de Sahrawivluchtelingen al decennialang te wachten om terug
naar huis te gaan. Ze wachten in kampen in het zuiden
van Algerije. Ze sloegen op de vlucht voor een conflict
waarvoor nog steeds geen oplossing in zicht is.
De Sahrawi leven zeer afgelegen in het midden van de
woestijn en zijn volledig aangewezen op humanitaire hulp.

De jongeren hebben er geen enkel
toekomstperspectief.
Dalia (18) is een van hen: “Ik kan geen
toekomstplannen maken. Als je niet thuis bent, kun
je je onmogelijk een beeld van je toekomst vormen.”

Meer info:
www.oxfamsol.be/nl/landen/westelijke-sahara

wat doet Oxfam ?
• Verse groenten en fruit en eieren verdelen

jouw impact

15,50 € = technische landbouw-

opleidingen + zaadjes voor
de moringa-boom

• Met jongeren werken
• Landbouwopleidingen geven (moringa:
zeer voedzame plant die ook kan groeien
in de woestijn).
• Ijveren voor een oplossing voor het conflict
op internationaal niveau

136 €

= verse groenten en fruit
voor 100 mensen + 300 eieren

8.778 € = irrigatiesysteem voor

JE KIEST ERVOOR OM DE SAHRAWI-VLUCHTELINGEN TE STEUNEN?
Doe een gift op de rekening van Oxfam-Solidariteit

IBAN BE37 0000 0000 2828 | BIC BPOTBEB1
met als mededeling “8103 NAAM VAN DE ORGANISATOR + DATUM VAN HET ETENTJE”

één lap grond

