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Foto: Vooral hier, aan de oever van de rivier, worden de ontheemden ziek door malaria, maar ze hebben helemaal geen 
netten. Zij proberen zich te beschermen met plastic. Nu zijn zij ontzettend blij dat ze nu kunnen vertrouwen op de hulp van 
Drive Against Malaria 
 

Ontheemden van Zimbabwe uit de schaduw 
PROGRESS REPORT : September 2020 
ZIMBABWE │ De missie van Drive Against Malaria is baanbrekend, maar er 
wachten uitdagingen. Er zijn bijna 4.000 intern ontheemden in Zimbabwe aan 
de oevers van de Sengwa rivier, maar met veel minder steun en bescherming 
dan reguliere vluchtelingen. Het was een vertrek uit Harare waar ze nooit tijd 
voor hadden om zich voor te bereiden.  

Op zoek naar veiligheid  
Op zoek naar veiligheid - soms te midden van gevechten in Harare - vluchtten duizenden hun huizen en lieten 
ze vee en eigendommen achter. In de afgelopen twee decennia hebben velen zich in opeenvolgende golven 
hervestigd in Mashonaland, Matabeleland en Sinangatenkes, aan de rivier de Sengwa. Sindsdien is terugkeer 
naar huis een ongrijpbare droom. "Dat willen we wel, maar we zijn bang dat we gedood worden", vertelde 
Gabriel, die vluchtte nadat zijn familie was aangevallen. Tot nu toe is hun leven er niet beter op geworden. “We 
hebben geen banen. Het enige dat we hier kunnen doen is goud zoeken in de rivier. Maar vooral hier bij het 
water worden we ziek door malaria, maar we hebben helemaal geen netten. We proberen ons te beschermen 
met plastic. We zijn ontzettend blij dat we nu kunnen vertrouwen op de hulp van Drive Against Malaria.’’  
Gabriel en duizenden anderen die tijdens hun verblijf in hun land gedwongen hun huizen te verlaten, staan 
bekend als intern ontheemden (IDP's). Zij zijn de vergeten slachtoffers van een langdurig conflict van lage 
intensiteit. Angst, verlies, behoefte en een ontmoedigend gevoel in ballingschap in hun eigen land te zijn, zijn al 
bijna twee decennia hun lot. Maar deze mensen zijn niet de enigen die zo'n beproeving doorstaan.  
In Zimbabwe delen duizenden mensen dezelfde situatie.  
 
 
 



 
 
Foto DAM : De dankbaarheid van de mensen is van hun gezichten af te lezen ! 

 
 
Er zijn fundamentele verschillen tussen intern ontheemden, wier verplaatsing plaatsvindt binnen de grenzen 
van hun land, dan vluchtelingen, die onderdak zoeken in een ander land. Grensoverschrijdende vluchtelingen 
worden beschermd onder internationale wetgeving door het VN-Verdrag van Genève betreffende de status 
van vluchtelingen.  Volgens het Verdrag van Genève is de internationale gemeenschap verplicht vluchtelingen 
te beschermen en bij te staan, onder meer met onderdak, voedsel en medische hulp. In tegenstelling tot 
vluchtelingen genieten intern ontheemden niet dezelfde ondersteuning, of die nu legaal of institutioneel is.  
 
Er is  geen enkele instelling die ontheemde mensen bijstaat. Omdat intern ontheemden worstelen met 
moeilijke levensomstandigheden, worden ze vaak inefficiënt ondersteund door een instanties. Sommigen 
blijven voor langere tijd zonder hulp en worden gemarginaliseerd en kwetsbaar voor 
mensenrechtenschendingen. Drive Against Malaria is ‘Een baken van hoop’. Als hulporganisatie zien wij ons 
verplicht om ontheemden te beschermen en bij te staan zonder enige discriminatie in gebieden die onder hun 
effectieve controle staan. Wij blijven ontheemden helpen om de toegang tot malariabescherming en essentiële 
medicijnen te versterken. <<

 

 
INVESTERING en RESULTAAT  

Land: ZIMBABWE 
Locaties: Mashonaland, Matabeleland en 
Sinangatenkes, aan de rivier de Sengwa 
Interventies: 
315 LLIN (geïmpregneerde malarianetten) 
99 ACT Therapieën 
Missie Team : 
Drive Against Malaria Foundation 

Julia E. Samuel 
David M.C. Robertson 
Canaan Nkomo 
Joshua Banana 
Simba Tsvaniral 
Morgan Makoni 
Transport: Land Rover

 
 

 
 

 

2.139 ONTHEEMDEN BEREIKT 
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