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1. DAGBOEKFRAGMENT VAN MEISJE UIT ETHIOPIË Liefste dagboek, De grond rond ons huis gebruiken we om 
groenten en graan te telen. Iets verderop aan de rivier, laten we onze koeien grazen. Ook de andere families van ons 
dorp maken elke dag gebruik van de grond rond hun huis. Gisteren is men ons komen vertellen dat we niet langer 
gebruik mogen maken van deze grond . Men heeft 10 ha ( = ongeveer 10 voetbalvelden) v erkocht aan een buitenlands 
bedrijf. De ministers hebben deze afspraak gemaakt samen met het bedrijf. Zij willen er rozen telen voor mensen in 
Nederland en België. Blijkbaar is het weer in ons land ideaal, de grond en de arbeiders goedkoper dan in hun eigen 
land. Volgens de overheid werd onze grond niet nuttig gebruikt. Nu blijft er nog maar een klein deel van de grond over 
voor ons. Niet genoeg om voedsel voor het hele gezin te telen. Ik weet niet hoe het nu verder moet… . De prent hiernaast 
heb ik in een tijdschrift gevonden. Het zegt precies wat er op deze moment bij ons gaande is.  
 
2. KRANTENARTIKEL ETHIOPIË— Als het van de overheid en buitenlandse bedrijven afhangt, zal er voortaan veel maïs 
geteeld worden om tot biobrandstof te verwerken. Buitenlandse bedrijven kopen grond in Ethiopië en Kenia om maïs 
op te oogsten. Deze maïs dient niet als voedsel voor de lokale bevolking maar om te verwerken tot brandstof. Deze 
brandstof is nodig in het Noorden zodat mensen hun auto's, vliegtuigen kunnen laten rijden nu de olie stilaan 
opgeraakt. Men beweert ook dat deze brandstof veel minder CO2 uitstoot. Op het eerste zicht lijkt dit dus een prima 
plan. Maar er zijn wel ernstige gevolgen voor de lokale bevolking... De vruchtbare grond wordt nu gebruikt voor 
brandstof in plaats van voor voedsel. Terwijl in deze landen voedsel juist zeer belangrijk is. Daarnaast zijn de prijzen 
voor maïs veel duurder geworden, omdat er minder maïs op de markt is. Het meeste wordt immers naar andere landen 
uitgevoerd om brandstof van te maken.  
 
3. FILMPJE Link: http://www.youtube.com/watch?v=0L9TRpym4ao OF ga naar www.youtube.com, typ keniaanse 
boontjes in, bekijk dan het filmpje: Kenia voert boontjes uit ondanks hongersnood 
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4. VERSLAG VERGADERING: Ministers van landbouw uit Kenia bespreken waar ze geld aan willen besteden We hebben 
klachten ontvangen van de boeren. Zij willen meer steun van de regering. Boeren laten weten dat ze nood hebben aan: 
- scholing - goede zaden - goede werktuigen - koelsystemen om producten langer te bewaren - mest -…  
 
CONCLUSIE: In de toekomst moeten we proberen onze boeren meer steun te geven. Momenteel willen we eerst steun 
geven aan de buitenlandse bedrijven die in onze landen handel willen drijven. Zij betalen geld voor grond en kunnen 
ons moderne technieken bij brengen en zo het land beter maken.  
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5. KRANTENARTIKEL: In Kenia zijn in de laatste tien jaar twee gebieden ontwikkeld voor bloementeelt en groenten: 
rond het Naivasha meer, ooit een van de mooiste meren, en het gebergte rond Mount Kenya. Meer dan 5000 meter 
hoog en met permanente sneeuw op de toppen. Boontjes bestaan grotendeels (70%) uit water. Om ze te kunnen 
oogsten is veel water nodig. Kenia is een droog land en wordt elk jaar droger. De Engelse en Nederlandse firma’s, die 
aan de supermarkt leveren, doen er alles aan om aan water voor hun export te komen. Reservoirs worden aangelegd, 
rivieren omgeleid. Kleine boeren die er met hun vee rondtrekken, zien hun water verdwijnen. Van wie, en voor wie, is 
het water? Voor de mensen die er al tientallen jaren hun leven op bouwen? Of van de nieuwkomers, de managers, die 
euro's en arbeidsplaatsen leveren? Op deze dilemma's drijft het verhaal achter de boontjes.  
 


