Masaka, 18 juni 2017

OVER DE OEGANDESE BEVOLKING & WAT ZIJ ETEN

In de tijd dat ik, Marleen, naar Oeganda ging, telde de Oegandese bevolking zo’n 16,6 miljoen
inwoners. Anderhalf miljoen meer dan Nederland in die tijd. Tijdens de vaccinatieprogramma’s
die mijn collega’s en ik uitvoerden, lieten we de dorpelingen afbeeldingen zien van
bevolkingsdiagrammen en pyramides, om hen zo een beeld te geven van de bevolkingsopbouw
in hun eigen land en hoe dit in kaart gebracht kon worden. Veel (ongeschoolde) dorpelingen
kenden deze afbeeldingen niet en hadden er ook nooit bij stil gestaan dergelijke informatie in
diagrammen samen te vatten.
Hoewel de cijfers zeker niet alles zeggen, kunnen ze ons wel een beeld geven zodat we in ons
hoofd een voorstelling of inschatting van een situatie kunnen maken. Qua oppervlakte is Oeganda
7x groter dan Nederland. Hoewel het bevolkingsaantal aan het einde van de jaren ’80 dus redelijk
bij het Nederlandse bevolkingsaantal in de buurt lag, is dit inmiddels gegroeid naar 39 miljoen.
Meer dan verdubbeld. Soms lijkt het voor mij alsof er in de afgelopen 30 jaar weinig aan het land
veranderd is maar alleen dit feit geeft dus aan dat Oeganda wel degelijk anders is geworden.

Twee van de afbeeldingen die we lieten zien tijdens de
vaccinatieprogramma’s.
Links: de verdeling van stammen in Oeganda.
De Baganda vormen de grootste stam.
Rechts: de verdeling tussen mannen, vrouwen, ouderen & kinderen.
Vrouwen blijven gemiddeld langer leven, 70% van de bevolking is <30 jaar.

De populatie in Uganda bestaat uit vier etnische groepen en daarnaast veel verschillende
immigranten uit buurlanden als Rwanda, Sudan en Congo. De etnische groepen zijn
neergestreken in gebieden overeenkomstig met hun werkzaamheden. De Bantu, bestaande uit
voornamelijk landarbeiders, streken bijvoorbeeld neer rond de oevers van het Victoriameer waar
de grond het meest vruchtbaar is. Nilo-Hamites in het noorden verbouwen voornamelijk sesam
en mais en kunnen met minder water af. De Bayankore gebruiken de meer zuidelijke graslanden
voor veeteelt. En in Karamoya in het droge noorden leven veel mensen van vlees en melk
gemengd met bloed. Voor degenen die van aardrijkskunde en mooie kaarten houden: zie de
volgende pagina.

Uganda is een groen land. Tijdens de twee regenseizoenen per jaar wordt het nog
groener. Helaas wordt dit ook in Uganda minder door klimaatverandering. In de afgelopen
30 jaar heb ik zelf gemerkt hoe het elk jaar droger en heter wordt. Eén seizoen hebben
we zelfs water moeten kopen, terwijl we een grote watertank hebben waar we altijd de
drogere seizoenen mee doorkomen.

Hierboven: afbeeldingen van ‘intercropping’, zoals je hier veel ziet.
Links: bananen en bonen. Rechts: pinda’s en yam.
Hieronder: afbeeldingen van verschillende typisch Ugandese gewassen.
Bovenste rij: (links) matooke, (midden) cassave & (rechts) pompoen
Onderste rij: (links) kleine tomaatjes, (linksmidden) uien, (rechtsmidden) pompoen & (rechts) ntuula

Mais is een product dat veel gegeten wordt in Uganda, vooral op scholen tezamen met
bonen. Het heeft een hoge eiwitwaarde en als het word aangevuld met zilvervis geeft het
zeer rijk voedsel. Met bonen alleen is het goedkoop en makkelijk te bewaren. Helaas voor
veel van de kinderen is het op school elke dag hetzelfde met af en toe iets anders op
zondagen.

Praten over voedsel doe je het beste al lopend door de tuinen. Tijdens educatieprojecten
liet ik foto’s zien van tuinen uit de buurt en vertelde de mensen hoeveel goede producten
er groeien in hun eigen tuin, verbouwd met hun eigen handen. Sommige moeders denken
dat gekocht voedsel, rijst en aardappels beter zijn dan het verse eten uit hun tuinen. Niets
is minder waar, denk ik althans...
Afbeeldingen hieronder: een typisch Ugandees beeld; samen matooke eten

