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Verbeteren van de voedingstoestand van plattelandsvrouwen en -

kinderen binnen het Tuticorin en Tirunelveli District - Tamil Nadu 

Situatieschets 

Vrouwen zijn over het algemeen vatbaar voor ondervoeding tijdens de zwangerschap en 

het geven van borstvoeding. Dit zijn periodes waarin de behoefte aan voedsel en 

voedzame stoffen groter wordt. Uit wetenschappelijke studie blijkt dat slechts 58 – 60% 

van de zwangere en zogende moeders in plattelandsregio's een voldoende hoeveeheid 

proteines en energiestoffen opneemt.  

Bloedarmoede leidt ook tot een verhoogd risico op vroeggeboorte en een laag 

geboortegewicht.  

Ijzertekort in de laatste maanden van de zwangerschap leidt tot zwakke ijzerreserves bij 

de foetus.  

23% van alle overlijdens van moeders is te wijten aan ernstige bloedarmoede.  

De sterftecijfers bij kinderen bedraagt in Tuticorin 36.1 overlijdens/ 1,000 levend 

geboren kinderen en in  Tirunelveli 42.1.  

De meeste gevallen van bloedarmoede zijn te wijten aan te lage waarden voor ijzer, 

foliumzuur en vitamine B12.  

Proteïnes, aminozuren, vitamines A, C, en andere vitamines uit de B–complex groep 

hebben ook een invloed op het op peil houden van het hemoglobine niveau.  

De gemiddelde levensverwachting van vrouwen op het platteland is 58 jaar.  

Er is nood aan een versterkt bewustzijn en een gedragsverandering met betrekking tot 

'een betere gezondheid en goede voedingsgewoontes'. Hiervoor heeft SCAD het initiatief 

'Verbeteren van de voedingstoestand van zwaar ondervoede zwangere en zogende 

plattelandsvrouwen en jonge kinderen binnen het Tuticorin en Tirunelveli' voorbereid.  

SCAD werkt in 596 dorpen van het Tuticorin en Tirunelveli District in Tamil Nadu. In deze 

dorpen heeft SCAD 3200 WSHGs gevormd die 45000 vrouwen bereiken. Bij die vrouwen 

lijden ongeveer 20% (= 9000) aan voedingsgerelateerde problemen zoals bloedarmoede, 

arthritis, huidproblemen, stomatitis, enz.  

Ongeveer 6000 van deze vrouwen komen in aanmerking voor opleiding/ behandeling via 

dit initiatief. 

Met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen engageren we ons om 

aan 1500 VROUWEN een opleiding/behandeling aan te bieden. 

 

Uit 82 Panchayat dorpen (die deel uit maken van vijf 'blocks' in het Tiruneveli en 

Tuticorin District) werden 1500 (100 uit elk 'block') sterk ondervoede plattelandsvrouwen 

geselecteerd voor deelname aan dit initiatief. Dit betekent vnl zwangere vrouwen, 

vrouwen die borstvoeding geven en moeders met jonge kinderen. Zij worden gedurende 

3 jaar opgeleid om ‘voedingsproblemen’ op te lossen. 

Doelstelling van het project 

1. Bewustmaking van de plattelandsvrouwen van het belang van gezonde voeding, 

gezondheid en hygiëne. 

2. Voorkomen van ondervoeding bij zwangere/zogende vrouwen en jonge kinderen. 

3. Voorkomen van ziektes tgv ondervoeding 

4. Bijbrengen van kennis over goedkope maar gezonde voedselbereidingen.  

5. Bewustmaking en bijbrengen van kennis over de nutritionele en medicinale waarde 

van voedsel.  

6. Verlagen van het aantal sterfgevallen bij moeders en kinderen.  



7. Zorgen voor gezonde, voedzame voeding bij de arme plattelandsbevolking in het 

algemeen. 

Aard van de tussenkomst: 

1. Informatieve bijeenkomsten 

2. Opleiding van CBR-medewerkers en kinderartsen 

3. Vormingsdagen 

4. Voedingsdemonstraties 

5. Promotie voor/aanleggen van voedzame moestuinen 

6. Oprichting van 'gezondheidsclubs/verenigingen' op dorpsniveau om het coördineren en 

oplossen van gezondheidsproblemen te vergemakkelijken. 

7. Netwerking van 'gezondheidsclubs/verenigingen' op 'block'- en 'district'-niveau om 

allerlei gezondheidsproblemen te voorkomen/aan te pakken. 

8. Seminaries 

9. Begeleiding en impactanalyse  

10. Follow up  

Verwacht resultaat van het project 

 

- Op het einde van de opleidingsprogramma’s zal het kennisniveau van de persoon die de 

opleiding volgde inzake gezondheid, hygiene en voeding met tenminste 80% gestegen 

zijn.  

- Bij 1500 families zal er over een periode van 3 jaar een moestuin zijn aangelegd.  

- Gezond voedzaam voedsel zal gegarandeerd zijn door de beschikbaarheid van verse 

voedzame organische groenten. 

- Het eten van groenten zal verhoogd zijn van 150 gm/ dag tot ten minste 250 gm/ lid. 

(aanbevolen rantsoen bedraagt 300gm/ dag)  

- De moeder- en kindersterfte zal met 30% verminderd zijn. 

- Bloedarmoede zal met 40% verminderd zijn bij zwangere en zogende moeders en bij 

andere bloedarmoedige vrouwen. 

 

     



                      

 

   

 

  


