Biergerst tegen de honger in Ethiopië
Het Centre for Development Innovation, onderdeel van Wageningen UR, adviseert
Nederlandse ambassades bij hun voedselzekerheidsstrategie. In Ethiopië zocht het
instituut naar mogelijkheden om de voedingsindustrie in het land te verbeteren.
Moutgerst is niet het eerste gewas waar je
aan denkt bij voedselzekerheid in Ethiopië.
Toch maken plannen om de kwaliteit van
het Ethiopische gerst te verbeteren deel uit
van de voedselzekerheidsstrategie van de
Nederlandse ambassade in Addis Abeba.
Eind februari opende minister Ploumen van
internationale handel de grootste brouwerij
van het land, eigendom van Heineken.
Voor wie is dat gerstprogramma van de
ambassade dan, voor Heineken, of voor de
voedselzekerheid in Ethiopië? ‘Gerst past
heel goed in een rotatieschema van boeren
hier’, legt landbouwraad Hans van den Heuvel
uit. ‘Veel boeren kunnen het hele jaar telen.
Als je voor je gerst een goede afnemer hebt,
is een deel van je koopkracht voorspelbaar.
Het is net als met bloemen. Die eet je ook
niet, maar de bloementeelt zorgt wel voor
inkomen, en draagt zo bij aan voedselzekerheid.’
De Nederlandse ambassade in Ethiopië werkt
volgens Van den Heuvel op verschillende
manieren aan voedselzekerheid in het land.
Door traditionele ontwikkelingssamenwerking
in de droge gebieden waar chronische honger
voorkomt, maar ook door het bevorderen van
de ontwikkeling van een bloeiende agrarische
sector in gebieden waar de landbouw betere
kansen heeft. Nederland richt zich onder
andere op de bloementeelt, tuinbouw, zuivel,
kippen- en bijenteelt.
Het Wageningse Centre for Development
Innovation (CDI) ondersteunt de ambassade
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kaart hoe voedselverwerking met Nederlandse
kennis verbeterd zou kunnen worden. Een
Ethiopische onderzoeker zette daarvoor eerst
de kwaliteit van de producten in de super-

markten in zijn land op een rij, en stelde een
lijst op van ketens waar verbetering mogelijk
was. Nederlandse deskundigen, waaronder
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Biobased Research, hebben vervolgens beoordeeld bij welke ketens Nederlandse bedrijven
een bijdrage zouden kunnen leveren. ‘Met een
betere food processing zijn verliezen door
verrotting of vraat grotendeels te voorkomen.
Bovendien zorgt het voor werkgelegenheid en
inkomen’, zegt Herman Brouwer van het CDI.
Het CDI heeft op verzoek van landbouwraad
Van den Heuvel ook geadviseerd over een
andere manier om de resultaten van de
ambassadeprojecten te monitoren en te communiceren. Monitoringsrapporten zijn meestal
een verplichte nummer; die maak je voor je
baas, die dat weer aan zijn baas moet geven.
Brouwer: ‘Maar door de toenemende discussie
over het nut van ontwikkelingssamenwerking
is het steeds belangrijker om creatiever te
denken. Hans van den Heuvel wilde ook
manieren om zijn resultaten te kunnen verantwoorden aan de Tweede Kamer en het
bredere publiek in Nederland en Ethiopië.’
Als je dat wilt, moet je verder kijken dan een
spreadsheet, zegt Brouwer. ‘Je moet ook
verhalen kunnen vertellen over successen.’
Het CDI hielp de ambassade om gerichter
te zoeken naar die verhalen. ‘Daarmee sla je
twee vliegen in een klap: je krijgt feedback
over de voortgang van je programma’s zodat
je ze kunt verbeteren, en je krijgt concrete
verhalen waarmee je kunt uitleggen wat de
samenwerking tussen Nederland en Ethiopië
oplevert.’
Contact:
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Ondersteuning ambassades

in Ethiopie de ontwikkeling van de landbouw.

Het CDI is sinds 2011 spil in het Embassy Support Programme. In dat jaar werkten veel
ambassades aan hun Meerjaren Strategische Plannen. Het CDI dacht mee bij de formulering
van de paragrafen over voedselzekerheid. Omdat verschillende ambassades aangaven ook
bij de uitvoering van de plannen behoefte te hebben aan ondersteuning, kreeg dat programma
een vervolg. Het CDI voert nu missies uit voor ambassades, en brengt een nieuwsbrief uit
met de ervaringen van verschillende ambassades op het gebied van voedselzekerheid.
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