THE
HUNGER
PROJECT

De Millennium Development Doelen
Voor een wereld zonder honger

Waarom Focus op Kracht investeert in The Hunger Project.
Het gaat om mensen!
The hunger project is een organisatie die zich in zet voor het duurzaam beëindigen van honger in de
wereld. Niet door geld en voedsel te sturen, maar door te investeren in de mensen zelf. Wij willen
dat mensen een eerlijke en gelijke kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien (Focus op Kracht
werkt vanuit dezelfde principes).

En THP is daarin succesvol. In meer dan 10.000 dorpen in 13 landen in Afrika, Azië en Zuid
Amerika faciliteert The Hunger Project empowerment van miljoenen mensen om zo een
duurzame zelfstandigheid te bewerkstelligen. Mensen met honger zijn evengoed mensen met
potentieel. The Hunger Project traint lokale mensen om als animator lokale gemeenschappen en
mensen te begeleiden bij het vrijmaken van dit potentieel. Dit proces dat leidt tot het nemen van
eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en het beëindigen van honger.
Daarbij streven we er naar om participatie in de lokale politiek te vergroten. Wij werken vooral
aan lokale ontwikkeling en hopen van daaruit op beïnvloeding van landelijke ontwikkeling en
politiek.
The Hunger Project staat volledig achter de Millennium Doelstellingen en zal er alles aan doen
om deze doelen te helpen behalen. Er zijn 2 zeer belangrijke punten die, verontrustend genoeg,
zeer weinig aandacht krijgen in de politieke discussies, namelijk de empowerment van
vrouwen. Belangrijk niet omdat zij slachtoffer zijn, maar omdat zij de sleutelpersonen zijn bij
het beëindigen van honger en de ontwikkeling van hun land. Het tweede onderwerp is het
mobiliseren van de plaatselijke bevolking tot duurzame zelfstandigheid. The Hunger Project
ziet mensen met honger als mensen met potentieel. Het is, doordat ze onderdrukt en
gemarginaliseerd worden, dat ze niet de kans krijgen zelf hun eigen honger te beëindigen. De
intentie van The Hunger Project is het sociale systeem, waar de onderdrukking en marginalisatie
van vrouwen diep in geworteld zit, van binnenuit te transformeren.
Wij gaan door met onze inzet. In Nederland zetten wij ons werkwijze steeds vaker in bij diverse
organisatie. En ook dit jaar is het aantal Nederlandse investeerders weer indrukwekend gegroeid.
Ook u kunt meedoen. Voor meer informatie verwijs ik naar de website:
www.thehungerproject.nl.
Bart Schipmölder.

