
Droogte in Afrika  
 

Wat doen we er aan ? 
 

Voorkom de ramp 
 

Kranten en TV melden van de enorme droogte in Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en 
Ethiopië en van de verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking en het vee. Ondanks 
dat het daar oorlog is, zijn er acties georganiseerd om de mensen financieel tegemoet 
te komen. Het geld zal hopelijk goed terecht komen, maar in feite is dat het paard 
achter de wagen spannen. 
 
De enige doeltreffende methode is zorgen dat droogte wordt voorkómen. En dat kan! 
Stichting Barbarugo is daar actief mee bezig. Al vier jaar. Wat in Israel gelukt is in de 
Negev woestijn, lukt nu ook in de subSahara. De stichting leidt werklozen op om op de 
kale velden bamboe te planten. Na een jaar is de bamboe al zo groot dat de regen niet 
meer verdampt, maar wordt opgenomen in de grond. Ook in de droge perioden blijft 
daardoor water beschikbaar. 
Geschikte werklozen worden opgeleid tot plantagebeheerder. Vijf jaar na het planten 
wordt de bamboe verkocht. Een hectare bamboe brengt dan voldoende geld op om de 
Ghanees gedurende veertig jaar in zijn levensonderhoud te voorzien. 
Mensen met meer aanleg worden gestimuleerd een bamboe-verwerkende industrie op 
te richten. Hiermee wordt voorkomen dat zij als bootvluchteling naar Europa gaan. 
Ons streven is dat 100.000 Noord-Ghanezen, velen zijn nog analfabeten, door 
zelfwerkzaamheid een mooie toekomst kunnen opbouwen. De belangstelling is groter 
dan wij financieel aankunnen. Steun ons. Help ons als fondswerver. Al het geld gaat 
naar Ghana. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Er is daar geen oorlogsgeweld. 
Het geld komt daar goed terecht zie: tiny.cc/bamboe/doneren 
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Het doel van Stichting Barbarugo 
1. Werkloze Ghanezen voorzien van een baan als bamboekweker, ter bestrijding van armoe en honger. 
2. De kale droge savannes vol zetten met bamboe, waardoor het klimaat milder wordt, de regen niet verdampt en 
de natuur weer terugkomt 
3. Werklozen met een opleiding functies geven in de organisatie (voorkomt bootvluchtelingen). 
4. Voorkómen van Illegale houtkap uit de tropische bossen. 
5. Oprichten van bamboeverwerkende industrieën. 
We zijn in 2013 begonnen. Nu zijn er al plantages in 11 dorpen. We hebben een wachtlijst van 20 dorpen 
 
Vier jaar geleden was het bos op deze foto nog een kale troosteloze vlakte.Zo wordt het klimaat verbeterd. 
 
 



 


