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Voedselzekerheid in Benin

Voedselzekerheid Benin
In Benin werkt Woord en Daad sinds 2006 samen met de lokale non-profitorganisatie DEDRAS. Het
voedselzekerheidsprogramma van deze partnerorganisatie speelt zich af in 15 dorpen in de gemeente
(commune) Banikoara, in het noorden van Benin. Een groot deel van de bevolking hier leeft onder de
armoedegrens en is laag- of niet geschoold.
Voor hun levensonderhoud zijn veel Noord-Beninezen
direct afhankelijk van lokale landbouw en veeteelt. Dat
terwijl de regio in toenemende mate kampt met de
gevolgen van klimaatverandering. Het ene jaar valt er
veel te veel regen, met overstromingen tot gevolg,
terwijl er het andere jaar juist droogte heerst. Daarnaast
komen lokale boeren maar moeilijk aan de nodige inputs
als zaden, gereedschap, krediet, enzovoorts. Al met al
staat de voedselzekerheid in het projectgebied onder
druk.
Het programma van DEDRAS in Banikoara focust op verbetering van de voedselzekerheid, gezonde voeding
voor iedereen en boerenondernemerschap. Daarbij zoekt de organisatie nadrukkelijk de verbinding met
gerelateerde programma’s en stakeholders. Er wordt voor 1250 mensen landbouwtrainingen gegeven, 10
graanbanken versterkt (waarvan een aantal nieuw opgezet), en 15 boerengroepen ondersteund. Daarnaast
ontvangen 300 personen training rond gezonde voeding. Het agribusiness-team van DEDRAS is sterk bij het
voedselzekerheidsprogramma betrokken. Zij zorgen ervoor dat de boeren worden getraind in
landbouwmanagement. Door verbetering van de productie is het zelfs mogelijk de overschotten van de
voedselgewassen te verkopen! Toegang tot financiële middelen wordt geborgd door AgriFinance, de
microfinancieringsorganisatie die is opgezet vanuit DEDRAS. Zij verstrekken, indien nodig, microkredieten aan
de boeren.
Een integraal onderdeel van dit programma is het pleiten voor een nationaal landbouwbeleid met het oog op
technische en structurele veranderingen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de landbouwsector. Dit wordt
uitgevoerd door het aan DEDRAS gelieerde platform PBSA in samenwerking met Agri-Hub Benin en Eminence
International. Zij maken zich sterk voor nationale regelgeving waardoor de overheid de verantwoordelijkheid
neemt voor de landbouwsector. Met name de grootschalige import van rijst en het gebrek aan passende
kredieten is funest voor de boeren. 31 januari 2014 tekende de regering een akkoord met betrekking tot een
Nationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (FNDA). Daarnaast beloofde de regering de oprichting van een
agrarische bank en een richtlijn voor investeringen in de landbouwsector. Lokaal blijken vooral
stakeholdergroepjes goed te werken. Bij deze bijeenkomsten komen handelaren, boeren, verwerkende
bedrijven en gemeentebesturen. Zij bespreken dan samen wat de (on)mogelijkheden op dat moment zijn voor
de boeren, en kijken wat er verandert kan of moet worden. Met name landeigenaarschap blijkt regelmatig een
probleem, wat de zekerheid voor boeren ondermijnt. Inmiddels is dit initiatief gegroeid van twee naar negen
gemeenten en zijn wetsvoorstellen in de maak!
Het voedselzekerheidsprogramma in Benin verbetert elk jaar de mogelijkheden voor 1250 boeren en hun
families. DEDRAS maakt deel uit van een aantal relevante netwerken, waaronder de WARA-alliantie, een
samenwerkingsverband van alle partnerorganisaties van Woord en Daad in West-Afrika.

