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SAMENVATTiNG. — Het doel van het Empowerment for Food Security Programme in de

provincie  KwaZulu-Natal,  Zuid-Afrika,  is  de  voedselzekerheid  te  verbeteren  door  een

geïntegreerde aanpak om zo de landbouwpraktijken te verbeteren, de institutionele capa-

citeit in de regering te versterken, de focus op landbouw in het onderwijs en bewustwor-

dingsprogramma’s te vergroten, en de samenwerking met de gezondheids- en sociale dien-

sten van de provinciale en nationale regeringen te verbeteren. Het doel van dit artikel is,

aan de hand van  een gevalsstudie,  aan  te  tonen hoe veranderingen  in de voedselzeker-

heidsstatus als gevolg van het programma kunnen gemeten worden. Verschillende voed-

selonzekerheidsindicatoren werden vergeleken tussen 2007 (de start van het programma)

en 2010 (de tussentijdse evaluatie). De resultaten tonen dat de voedselzekerheidstoestand

over het algemeen niet verbeterd is in 2010; zowel in 2007 als in 2010 gaven 89 % van de

respondenten aan matig of ernstig voedselonzeker te zijn. Niettemin geven respondenten

ook aan dat hun dieet gevarieerder is geworden, en dat ze minder lange periodes in het jaar

honger lijden.

MOTS-CLES. — Sécurité alimentaire; Développement rural; Afrique du Sud.
RESUME. — Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire au Kwazulu-Natal: ana-

lyse de la vulnérabilité et indicateurs de sécurité alimentaire au niveau des ménages. —
L’objectif du projet Empowerment for Food Security Programme dans la province du
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Kwazulu-Natal, en Afrique du Sud, est d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages
ruraux. Au niveau institutionnel, le projet a pour but de renforcer la capacité gouvernemen-
tale et d’améliorer la coordination entre les départements d’agriculture, de la santé et des
services sociaux au niveau provincial et national. Concernant les ménages, le projet envi-
sage de perfectionner les pratiques agricoles et d’introduire le volet agriculture dans les
programmes scolaires. Cet article présente les résultats d‘une enquête sur la situation de la
sécurité alimentaire à partir d’un échantillon de ménages dans quatre districts de la pro-
vince. Sont ici comparées les données rassemblées en 2010 (évaluation partielle) avec
celles collectées dans les mêmes ménages en 2007 (début du programme). Les résultats
montrent qu’en général, la situation de la sécurité alimentaire n’a pas progressé en 2010
par rapport à 2007; 89 % des ménages se trouvent encore en situation modérée à sévère
d’insécurité alimentaire, bien que la diversité du régime alimentaire des personnes inter-
rogées se soit améliorée et qu’elles connaissent moins de périodes de famine par an.

KEYWORDS. — Food Security; Rural Development; South Africa.
SUMMARY. — Empowerment for Food Security Project (EFSP) in KwaZulu-Natal:

Vulnerability Analysis and Household Food Security Determinants. — The aim of the
“Empowerment for Food Security Programme” in the KwaZulu-Natal Province of South
Africa is to improve the food security situation of rural households. At the institutional
level, the programme aims at reinforcing the governmental capacity and increasing the
coordination between the national and provincial departments of agriculture, health and
social services. At household level, the programme intends to improve agricultural prac-
tices and increase the attention for agriculture in education. This paper is based on a field
study in four districts of the province and explores the outcomes in food security indica-
tors at the midterm of the programme. The food security levels of a sample of households
between 2007 (start of the programme) and 2010 (part evaluation) are also compared. The
results show that, compared to 2007, the general food security situation has not improved;
89 % of the households are still moderately to seriously food-insecure. Nevertheless, the
households report a more diverse diet and they experience less hungry months per year.

1. Inleiding

KwaZulu-Natal (KZN) is een provincie in het oosten van Zuid-Afrika die, in
vergelijking met de andere provincies, een relatief groot landbouwpotentieel
heeft door het gunstige klimaat, de vruchtbare grond en de toegang tot water.
Zo’n 6,5 miljoen hectare land is er geschikt voor landbouw, waarvan 18 % toe-
gankelijk voor akkerbouw en 82 % voor extensieve veehouderij. De commercië-
le landbouw van de provincie is goed voor 90 % van de Zuid-Afrikaanse land-
bouwoutput en 37 % van de nationale voedselexport. De provincie wordt echter
ook gekenmerkt door een hoge werkloosheidsgraad, hoge armoedecijfers en een
hoge HIV/AIDS-prevalentie. Deze factoren vormen ernstige socio-economische
uitdagingen in de provincie indien de regio zich verder wil ontwikkelen
(Pronvincie van KwaZulu-Natal 2004). 
In 2007 startte het Empowerment for Food Security Programme (EFSP) in

KwaZulu-Natal. Dit programma loopt vijf jaar en wordt gecoördineerd door het
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Departement van Landbouw en Milieuaangelegenheden van de provincie
KwaZulu-Natal, in Zuid-Afrika, dat hiervoor samenwerkt met het Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking. Hoofddoel van het programma is
de voedselzekerheid te verhogen, gebruik makend van een geïntegreerde benade-
ring die focust op vier verschillende subobjectieven:

a) Verbetering van de landbouwpraktijken;

b) Verbetering van de institutionele capaciteit in alle lagen van de regering;

c) Verhoging van de focus op landbouw in het onderwijs en bewustwordingspro-

gramma’s; 

d) Verhoogde samenwerking met gezondheids- en sociale diensten. 

De activiteiten van het programma vinden plaats in twee districten van de
noordelijke regio en in twee districten van de zuidelijke regio. Deze districten
werden geselecteerd op basis van armoedecijfers, werkloosheidsgraad en
HIV/AIDS-prevalentie (fig. 1). In ieder district werden twee lokale gemeen-
schappen gekozen op basis van voorgaande indicatoren, van factoren m.b.t. insti-
tutionele aspecten en de aanwezigheid van andere ontwikkelingsprogramma’s. 

Fig. 1. — Locatie van districten en dorpen in het studiegebied (Bron: http://kzntopbusiness.co.za/).



Bij het begin van het programma, in 2007, werd baselineinformatie verzameld
over de voedselzekerheidsstatus en andere socio-economische karakteristieken
van de begunstigden. In dit artikel worden de resultaten weergegeven van de fol-
low-upenquête die uitgevoerd werd in 2010. De enquête-activiteiten hadden drie
voorname doelstellingen. Vooreerst werd getracht recente informatie over de spe-
cifieke socio-economische karakteristieken van de begunstigde gemeenschappen
te verzamelen. Daarnaast was het de bedoeling om de kortetermijnuitkomsten
van het EFSP project te beoordelen. Een laatste doel was het uitvoeren van een
algemene monitoring en evaluatie om zicht te krijgen op de vooruitgang van het
programma. 
In het deel dat volgt op deze inleiding wordt de methodologie van de enquête

besproken, waarna dieper wordt ingegaan op de bekomen resultaten. In een laat-
ste deel worden enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

2. Methodologie

2.1. BaSElinESTUDiE

Voor een baselinestudie aan het begin van het programma werd, tussen april
2007 en juli 2008, een enquête afgenomen door de LIMA Rural Development
Foundation (LIMA 2008). In deze enquête werden 646 huishoudens onder-
vraagd, verdeeld over de vier betrokken districten. Aan de hand van een doelge-
richte steekproef werden zowel begunstigden als niet-begunstigden in de enquê-
te opgenomen. Van de totale groep van 646 huishoudens waren er 540 project-
deelnemers; de overige 106 huishoudens dienden als controlegroep. De resulta-
ten van de verschillende analyses zijn terug te vinden in het baseline report
(LIMA 2008). Verschillende indicatoren met betrekking tot voedselonzekerheid
werden berekend in deze baseline study:

• Huishouden  voedsel  onzekerheid  toegang  categorie  (cf.  Household Food

insecurtiy access (HFiA) Categorie);

• Dieetdiversiteitsscore (Household Diet Diversity Score);

• Hongerindex;

• Veeteeltindex;

• Gewassenindex. 

Algemene conclusies van deze studie waren dat KZN gekarakteriseerd werd
door heel hoge voedselonzekerheid en grote armoede. Bijna de helft van de res-
pondenten werd, gebruik makend van de HFIA FANTA benadering, als voedsel -
onzeker beschouwd en leefde met minder dan 1$ per dag. De condities van fysi-
sche infrastructuur op huishoudniveau verschilden erg over de verschillende
gemeentes. Verder werd ook aangetoond dat deelname aan de lokale handel van
landbouwproducten, inclusief groenten, fruit, vlees en gevogelte, eieren, noten,
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wortelen en knollen, het grootste potentieel had om inkomensgroei te stimuleren.
Hoge inkomenselasticiteit was er voornamelijk voor proteïnerijke voedselpro-
ducten. 

2.2. Follow-uPSTUDiE

Tussen juli en augustus 2010 werd de follow-upstudie uitgevoerd. De metho-
dologie van deze enquête was gebaseerd op de methodologie die gebruikt werd
in de baseline-enquête. Bijna alle projecten uit 2007 werden opnieuw bezocht.
Zes van hen waren niet langer actief en twee extra projecten werden toegevoegd.
Dit resulteerde in een dataset van 390 respondenten. Figuur 2 geeft een overzicht
van de verdeling van de respondenten over de verschillende districten. 

Honderd vijftig huishoudens werden zowel in 2007 als in 2010 ondervraagd.
Dit maakt het mogelijk om een longitudinale vergelijking te maken alsook een
werkelijke evaluatie van de uitkomsten van dit project. De vragenlijst in 2010
bevatte zeven verschillende delen die omgingen met verschillende socio-econo-
mische aspecten op huishoudniveau: (1) demografische gegevens van het huis-
houden; (2) eigenschappen van het huishouden; (3) beschikbaarheid van voedsel,
consumptie, variatie in voeding van het huishouden; (4) voedselproductie in het
huishouden; (5) inkomen en uitgaven van het huishouden; (6) stress, shocks; en
(7) evaluatie van de projectuitkomsten.
„Voedselzekerheidstoestand” wordt in deze studie gekwantificeerd door de

Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). De HFIAS is gebaseerd op
een methodologie ontwikkeld door USAID in het FANTA project (FANTA
2010). De 9 items 4 frequenties (9I4F) meetschaal, die door FANTA werd ont-
wikkeld, meet de toegangscomponent van voedselonzekerheid bij huishoudens in
armere regio’s. Deze methodologie is gebaseerd op het idee dat het ervaren van
voedselonzekerheid tot voorspelbare reacties leidt die kunnen bevraagd worden
in een enquête. Deze methode beoogt huishoudens te categoriseren in vier ver-
schillende voedselzekerheidstypes. De indeling gebeurt op basis van antwoorden
op negen verschillende vragen die gerelateerd zijn aan de verschillende dimen-
sies van toegang tot voedsel (tab. 1). Deze negen vragen hebben als doel de erva-

Fig. 2. —Verdeling van de respondenten over de verschillende districten (n = 390).

Umgungundlovu

Ugu

Umkhanyakude
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ringen die gerelateerd zijn aan de verschillende niveaus van voedselonzekerheid
te meten, en drie domeinen te weerspiegelen die centraal staan in de ervaringen
van voedselonzekerheid: (1) angst over het voedselaanbod binnen het huishou-
den; (2) onvoldoende kwaliteit, met inbegrip van variëteit, voorkeur en sociale
aanvaarding; en (3) onvoldoende voedselaanbod en inname en de fysische gevol-
gen (FANTA 2010).

Tabel 1

HFiAS items en de antwoordcodes+ (periode waarop de bevraging betrekking heeft is 4 weken)

Bron: COATES et al. (2007) geciteerd door FANTA (2010).

Zoals gedefinieerd door FANTA (COATES et al. 2007), is de HFIAS score een
doorlopende meting van de graad van voedselonzekerheid (toegang) in een huis-
houden voor vier weken (30 dagen). Eerst wordt een HFIAS scorevariabele bere-
kend voor ieder huishouden en dit door de codes van iedere frequentie-van-voor-
komen vraag op te tellen. De maximumscore voor een huishouden is 36 (dit
houdt in dat een huishouden op alle negen vragen ‘vaak’ heeft geantwoord); de
minimumscore is 0 (het huishouden antwoordde telkens ‘nooit’ op iedere vraag).
Hoe hoger de score, hoe meer een huishouden voedselonzekerheid (toegang)
ervaart. Op basis van de score, worden de gezinnen ingedeeld in vier categorieën
van voedselzekerheid, namelijk van voedselzeker tot erg voedselonzeker (tab. 2). 

Tabel 2

Verschillende categorieën van voedselzekerheidsstatus op het niveau van het huishouden

(FANTA methodologie)
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Items huishoudens (9 items) Antwoordcodes
(4 frequenties)

1. ongerust dat het huishouden niet genoeg voedsel zal hebben. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

2. Niet in staat om het voedsel te eten waar de voorkeur naar uitgaat. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

3. Eten van een beperkte verscheidenheid van voedingsmiddelen. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

4. Eten van enkele voedingsmiddelen die je helemaal niet wilde eten. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

5. Minder eten dan je aanvoelde nodig te hebben. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

6. Eet minder maaltijden per dag. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

7. Geen voedsel om te eten in je huishouden. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

8. ’s Avonds hongerig gaan slapen. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

9. Een hele dag en nacht niet eten. Nooit, Zelden, Soms, Vaak

Categorie Omschrijving

HFiAS 1

HFiAS 2

HFiAS 3

HFiAS 4

Voedselzeker
Licht voedselonzeker
Matig voedselonzeker
Erg voedselonzeker
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Verder werd de voedselzekerheidstoestand van de gezinnen ook gemeten aan
de hand van een dieetdiversiteitsscore. HODDINOTT & YISEHAC (2002) definiëren
‘variatie in de voeding’ als de som van het aantal verschillende voedingsmidde-
len of voedselgroepen die een individu/ huishouden geconsumeerd heeft over een
specifieke tijdsperiode. Deze indicator is een proxy voor de kwaliteit in een dieet
en is sterk gecorreleerd met een adequate inname van calorieën en proteïnen, de
kwaliteit van proteïnenconsumptie en het inkomen van een huishouden (RUEL
2003). 
Ook belangrijk is de ‘hongerindex’ die aangeeft hoeveel maanden een gezin

het voorbije jaar honger had geleden; de ‘veeteeltindex’ die het aantal grootvee-
eenheden in het bezit van een gezin meet, en de ‘gewassenindex’ die bepaalt hoe-
veel verschillende gewassen een gezin teelt. 

3. Resultaten

3.1. ALGEMENE SoCio-ECoNoMiSCHE EiGENSCHAppEN

3.1.1. Demografische eigenschappen van huishoudens

Tabel 3 geeft de algemene eigenschappen van de huishoudens uit de enquête
weer. Gemiddeld telt een gezin uit de steekproef zeven mensen. De gezinnen in
de noordelijke regio’s zijn iets groter, hoewel het verschil minimaal is. De gemid-
delde leeftijd van een gezinshoofd in het noorden is 54, terwijl dit 56 jaar is in
het zuiden. Uit de steekproef blijkt ook dat 55,1 % van de geïnterviewde gezins-
hoofden mannelijk is, tegenover 45 % vrouwelijk. In het noorden was 58 % van
de gezinshoofden mannelijk tegenover 49,6 % in het zuiden.

Tabel 3

Gemiddelde grootte van het huishouden en leeftijd van het gezinshoofd

(gemiddelden en standaardafwijkingen tussen haakjes)

Tabel 4 geeft een overzicht van de onderwijsniveaus van de gezinshoofden
voor de verschillende regio’s. Deze tabel toont duidelijk het lage onderwijsniveau

Regio Aantal
gezinsleden

Leeftijd
gezinshoofd

District Aantal
gezinsleden

Leeftijd
gezinshoofd

Noordelijk KZN

Zuidelijk KZN

7 (2,8)

6 (3,2)

54 (13)

56 (12)

eDumbe
ePongola

Big 5 False Bay
Umhlabuyalingana
Umuziwabantu
Vulamehlo
Msunduzi
Richmond
Umgeni

7,2 (2,9)
7,9 (2,5)
7 (2,8)
6,8 (3,0)
5,9 (3)
6,8 (3,6)
6,6 (3,8)
5,3 (2,1)
4,9 (3,4)

57 (13)
57 (12)
52 (12)
50 (12)
56 (11)
60 (8)
46 (9)
59 (8)
51 (13)



in de regio’s aan. Een derde tot de helft van de gezinshoofden heeft geen onder-
wijs genoten. In de zuidelijke regio’s heeft 25 % van de gezinshoofden het secun-
dair onderwijs doorlopen terwijl dit slechts 18 % is voor gezinshoofden in het
noorden. Significante verschillen werden echter niet gevonden. 

Tabel 4

Scholingsstatus van het gezinshoofd (deel (%) van gezinshoofden

dat behoort tot een scholingscategorie)

3.1.2. Voedselproductie en huishouden

Ook de toegang tot informatie, water, landbouwtechnologie, krediet en mark-
ten werd onderzocht. Uit de enquête bleek dat algemene toegang tot informatie
het hoogst was, 95 % van de respondenten gaf aan hiertoe toegang te hebben.
Slechts 27 % van de respondenten gaf aan toegang tot krediet te hebben. Enkele
verschillen werden gevonden over de regio’s en districten heen. Deze verschillen
worden geïllustreerd in figuren 3 en 4.
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Regio Noordelijk KZN Zuidelijk KZN

Onderwijsniveau District Zululand Mkhanyakude Ugu Umgungundlovu

Geen onderwijs 33,0 51,4 37,3 41,4
Lager onderwijs (0-Std 2) 28,3 20,0 21,7 13,8
Lager onderwijs (Std 3-Std 5) 17,9 12,1 16,9 17,2
Secundair onderwijs (Std 6-Std 9) 14,2 11,4 20,5 17,2
Secundaire school volbracht (Matric) 6,6 3,6 3,6 10,3
Cursussen of certificaten 0,0 0,7 0,0 0,0
Diploma of graad 0,0 0,7 0,0 0,0

Fig. 3. — Toegang tot verschillende middelen die productie kunnen verhogen in twee regio’s (deel
van huishoudens (%) die melden hiertoe toegang te hebben).
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Verschillende gewassen worden geproduceerd in de regio’s. Spinazie, kolen,
uien en bieten zijn de populairste. Meer dan 75 % van de huishoudens cultiveert
deze gewassen (tab. 5). 

Tabel 5

Deel van huishoudens (%) dat specifieke gewassen kweekt

Uit figuur 5 blijkt dat de productie van pluimvee belangrijker is dan klein- en
grootvee in het studiegebied. De figuur toont ook de verschillen over de regio’s.
Een groot deel van de respondenten in Zululand bezit vee in vergelijking met de
andere districten. Bovendien blijkt ook dat men in de noordelijke districten meer
geiten en kippen bezit. 

Fig. 4. — Toegang tot middelen die productie kunnen verhogen in de verschillende districten (deel
van huishoudens (%) die melden hiertoe toegang te hebben).
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Gewassoort

Noordelijk KZN Zuidelijk KZN

Zululand Mkhanyakude Ugu Umgungundlovu

Spinazie
Kolen
Uien
Bieten
Wortelen
Maïs
Tomaten

95
97
89
84
53
39
38,5

90
91
87
80
61
51
56

88
77
78
69
72
57
31

91
88
58
72
67
54
35



Veehouders hebben gemiddeld twee stuks vee, terwijl de houders van geiten
ook gemiddeld twee geiten bezitten. Dit geeft de erg beperkte uitbouw van de
veesector in deze regio weer. Huishoudens met kippenproductie bezitten gemid-
deld tien kippen (fig. 6). 

3.1.3. inkomen en huishouden 

Tabel 6 geeft de gemiddelde maandelijkse uitgaven aan voedsel per hoofd voor
de verschillende districten weer. Het valt op dat dit nog zeer hoog was. Er wer-
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Fig. 5. — Bezit van dieren in de verschillende districten.

Fig. 6. — Bezit van dieren.
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Mkhanyakude

Ugu

Umgungundlovu
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den geen significante verschillen gevonden tussen de gemiddelden voor de ver-
schillende districten. 

Tabel 6

Voedseluitgaven (Rand) en de belangrijkheid van de voedseluitgaven (%) in de totale uitgaven van

een huishouden (gemiddelden en standaardafwijkingen tussen haakjes)

Figuur 7 illustreert hoe de uitgaven voor voeding zijn verdeeld. Gemiddeld
blijkt het grootste deel van het budget voor voeding te gaan naar dierlijke produc-
ten en granen. 

Voor figuur 8 werden de huishoudens ingedeeld naargelang de inkomenscate-
gorie waartoe ze behoren, gaande van minder dan R500 tot meer dan R3000.
Figuur 8 illustreert de verdeling van de verschillende inkomenscategorieën voor
elk district. In Zululand en Umgungundlovu behoren relatief meer huishoudens
tot de hogere inkomenscategorieën dan in andere districten.

Noordelijk KZN Zuidelijk KZN

Zululand Mkhanyakude Ugu Umgungundlovu Totale
steekproef

Maandelijkse
voedseluitgaven per
hoofd (Rand)

549
(2 440)

879
(4 683)

149
(147)

156
(106)

506
(3 011)

Deel van de totale
uitgaven dat besteed
werd aan voedsel (%)

59 63 53 40 57

Fig. 7. — Verdeling van uitgaven aan verschillende soorten voedsel.



Wanneer gekeken werd naar de voornaamste inkomensbronnen in de regio’s
werd duidelijk dat toelages zoals pensioen, kindergeld en geschenken van fami-
lie en buren de belangrijkste inkomensbronnen waren (fig. 9). Afhankelijk van
het district, was tussen de 72 % en 88 % van de huishoudens voornamelijk aan-
gewezen op dit type van inkomen. Landbouw draagt bij tot het huishoudelijk
inkomen voor 20 % van de huishoudens, terwijl het de voornaamste inkomens-
bron is voor slechts 3 % van de respondenten. Inkomenstekorten zijn frequent tij-
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Fig. 8. — Verdeling van de huishoudens in verschillende inkomenscategorieën.

Fig. 9. — Verschillende inkomensbronnen (in %).

Zululand

Mkhanyakude

Ugu

Umgungundlovu
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dens de maanden januari, februari, juni en juli. Bovendien toonden de resultaten
aan dat deze problemen van inkomenstekorten sneller voorkwamen bij huishou-
dens gevestigd in het noorden.

3.2. KWETSBAARHEiDSANALySE

Doel van de kwetsbaarheidanalyse is het meten van zowel de voedselonzeker-
heid als de armoedegraad. Voedselonzekerheid werd gemeten door een HFIAS
analyse. Over de volledige steekproef werd slechts 5,6 % van de bevraagde
gezinnen als voedselzeker beschouwd; ongeveer 55,4 % van de bevolking werd
als erg voedselonzeker gerekend, 30,5 % als matig voedselonzeker en 6,9 % als
licht voedselonzeker. In tabel 7 wordt de voedselzekerheidsstatus op districtni-
veau vergeleken. Umgungundlovu is het meest getroffen. Ongeveer 70 % van de
respondenten afkomstig uit deze regio is voedselonzeker volgens de HFIA cate-
gorieën. 

Tabel 7

De voedselzekerheidsstatus van huishoudens 

Een tweede indicator voor voedselzekerheid is de ‘hongerindex’. Deze index
is gelijk aan het totaalaantal maanden in het afgelopen jaar waarin een huishou-
den problemen ondervond met voedselzekerheid. De hongerindex is het hoogst
in de districten Umkhanyakude en Umgungundlovu. Daarnaast werden ook twee
andere armoede-indicatoren gebruikt, namelijk het aandeel van de huishoudens
die leven met minder dan 1$ per persoon per dag en met minder dan 2$ per per-
soon per dag (tab. 8). Ook deze cijfers wijzen op een zeer arme bevolkingsgroep. 

Tabel 8

Armoedecijfers in het studiegebied

Regio Noordelijk KZN Zuidelijk KZN

Voedselzekerheidsstatus District Zululand Mkhanyakude Ugu Umgungundlovu

Voedselzeker 7,3 3,4 9,1 2,4
Licht voedselonzeker 11,9 2,8 6,8 9,5
Matig voedselonzeker 37,6 28,3 34,1 16,7
Erg voedselonzeker 43,1 65,5 50,0 71,4
Totaal 100 100 100 100

Regio District Percentage mensen dat leeft
met minder dan 1$ per dag

Percentage mensen dat leeft
met minder dan 2$ per dag

Noordelijk KZN Zululand
Mkhanyakude

71,6
75,0

96,3
93,2

Zuidelijk KZN Ugu
Umgungundlovu

55,6
53,5

90,0
81.4



De eerste (preliminaire) bevindingen van een analyse naar de onderliggende
factoren van voedselonzekerheid van een gezin geven aan dat de kans op voedsel -
onzekerheid hoger is bij gezinnen met een laag inkomen, minder diverse diëten,
een lagere afhankelijkheidsindex, een groter aandeel van hun voedseluitgaven
aan granen, en die een groter aantal maanden op een jaar met honger moeten
doorkomen. Voedselzekere gezinnen werden vergeleken met voedselonzekere
gezinnen in een multinomial analyse. Meer details over deze analyse zijn te ver-
krijgen bij de auteurs van dit artikel. 

3.3. EvaluatiE van DE ProjEctuitkomStEn

Zoals eerder vermeld, werden 150 respondenten zowel in 2007 als in 2010
bevraagd. De evolutie van deze huishoudens kan een indicatie zijn van effecten
van het project. Merk op dat eventuele veranderingen ook niet steeds rechtstreeks
kunnen worden gekoppeld aan het project, aangezien niet alle effecten konden
worden gecontroleerd. Echter, wanneer significante verschillen in de tijd worden
gemeten, kunnen deze mogelijks aan het EFSP programma te danken zijn. Om de
evolutie van de betrokken huishoudens te analyseren, werd gebruik gemaakt van
indicatoren en variabelen die in de baselinestudie werden toegepast. Tabel 9 ver-
gelijkt resultaten voor de enquête van 2007 en 2010. 

Tabel 9

Evolutie van de voedselzekerheidsstatus en armoedestatus 2007-2010 

De resultaten tonen aan dat de algehele voedselzekerheid niet significant ver-
beterd is over de laatste drie jaar. Het aandeel van de huishoudens in de catego-
rie ‘voedselzeker’ blijkt te zijn gedaald, terwijl steeds meer huishoudens nu
beschouwd worden als ernstig voedselonzeker. Niettemin blijkt armoede wel sig-
nificant te zijn gedaald, aangezien minder huishoudens nu leven met minder dan
1$ of 2$ per persoon per dag. Deze daling is echter niet groot. Hieruit kan gecon-
cludeerd worden dat extreme armoede is afgenomen, maar armoede nog steeds
erg aanwezig blijft. Tabel 10 geeft een overzicht van de voornaamste voedselze-
kerheidsindicatoren. De dieetdiversiteitsscore (HDDS) en de hongerindex lijken
aanzienlijk te zijn verbeterd over de laatste drie jaar. Voedselproductie (gewasin-
dex en veeteeltindex) en voedseluitgaven per hoofd blijken ook te zijn toegeno-
men, hoewel dit niet statistisch significant is. Het belang van de uitgaven voor
voedingsmiddelen in de totale huishoudelijke begroting is aanzienlijk toegeno-
men.
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2007 (n = 149) 2010 (n = 149) X² statistiek

Huishoudens die voedselzeker zijn
Huishoudens die licht voedselonzeker zijn
Huishoudens die matig voedselonzeker zijn
Huishoudens die erg voedselonzeker zijn
Minder dan 1$ per dag
Minder dan 2$ per dag

6,21
4,83
50,34
38,62
85,23
93,29

4,14
6,90
31,72
57,24
66,44
91,95

0,63 **

9,78 **

14,36 **
0,20 **
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Tabel 10

Evolutie van de voedselverzekerheidsindicatoren 2007-2010

Deze resultaten suggereren een positieve uitkomst van het project op de diver-
siteit van het dieet (HDDS), de voedselproductie (gewassenindex) en de voedsel-
uitgaven per hoofd. Bovendien blijkt armoede te zijn afgenomen in de steekproef.
Er zijn 20 % minder huishoudens die moeten leven van 1$ per persoon per dag.
Het directe effect van het project op de voedselzekerheidsstatus is echter minder
vastgesteld. Ernstige voedselonzekerheid is toegenomen en het belang van voed-
seluitgaven in het totale huishoudbudget is sterk toegenomen, ongetwijfeld als
gevolg van de stijging van de voedselprijzen na 2007. Deze twee indicatoren sug-
gereren dat het project weinig tot geen effect heeft gehad op de werkelijke voed-
selzekerheidsstatus. Vandaar zijn indirecte voedselzekerheidsindicatoren, zoals
dieetdiversiteit en de productie van levensmiddelen, positief veranderd voor de
150 begunstigden in de laatste drie jaar, terwijl hun directe voedselzekerheidssta-
tus niet verbeterd is.

4. Conclusie

Verschillende conclusies kunnen getrokken worden uit de informatie die ver-
zameld werd tijdens de follow-upenquête. Een analyse van de socio-economische
eigenschappen van de betrokken begunstigden in het EFSP programma toont aan
dat voedselonzekerheid en armoede nog steeds veel voorkomen. Meer dan de
helft van de begunstigde gezinnen bevindt zich in de categorie ‘zeer voedselon-
zeker’ waarbij 67 % van hen ook (over)leeft met minder dan 1$ per persoon per
dag. Huishoudens uit de noordelijke regio blijken relatief meer voedselzeker te
zijn vergeleken met de huishoudens in de zuidelijke regio. Een gemiddeld dieet
bestaat voornamelijk uit granen, wortelen, knollen en groenten. Dierlijke produc-
ten, zoals vlees, gevogelte, melk en eieren, nemen echter een belangrijke plaats
in in het budget voor voedsel, omdat deze relatief meer kosten. 
Landbouw- en voedselproductie is veeleer divers, waarbij groenten, graan en

knollen de belangrijkste geproduceerde gewassen zijn. Vele respondenten gaven
productiemoeilijkheden aan die te wijten zijn aan de beperkte toegang tot water
en het gebrek aan inputs. De toegang tot water is voor vele respondenten bevei-
ligd, maar de waterbronnen zijn niet altijd betrouwbaar en volledig toegankelijk.
De belangrijkste inkomensbronnen in de regio’s zijn toelages of geschenken,

2007 (n = 149) 2010 (n = 149) t-stata

Dieetdiversiteitsscore
Hongerindex
Veeteeltindex
Gewassenindex
Voedseluitgaven per hoofd (Rand/hoofd)

9,03
3,91
50,08
4,40

119,48

10,16
2,96
47,32
8,13

333,23

-4,88**
4,36**



gevolgd door een arbeidsinkomen. Werkloosheid blijkt erg hoog te zijn, aange-
zien slechts één op vijf gezinshoofden een inkomen heeft door te werken voor
geld of tegen betaling in natura. Lenen is de belangrijkste overlevingsstrategie
wanneer schokken of spanningen zich voordoen. 
De resultaten uit de follow-upevaluatie tonen aan dat de meeste uitkomsten

van het project door de begunstigden als erg positief beschouwd worden. Zowel
het dieet van de huishoudens als de toegang tot middelen blijkt te zijn verbeterd
voor de meeste begunstigden. Daarnaast werd ook door de meeste respondenten
een stijging in de toegang tot informatie en technologie waargenomen. Weinig
begunstigden voelen echter een positieve impact op de toegang tot krediet en
markten. 
Een analyse van de resultaten werd uitgevoerd door gebruik te maken van een

steekproef van 150 huishoudens, die zowel in 2007 als in 2010 werden bevraagd.
Veranderingen in de status van voedselzekerheid en armoede kunnen mogelijk in
verband gebracht worden met de deelname aan het project. Er werd nog geen
rekening gehouden met andere effecten, en daardoor kunnen niet alle effecten
rechtstreeks op rekening van het project worden gebracht. Resultaten tonen dat
de indirecte voedselzekerheidsindicatoren van de begunstigden, zoals dieetdiver-
siteit, hongerindex en voedselproductie, positief zijn veranderd over de laatste
drie jaar, terwijl de directe voedselzekerheidsstatus niet is verbeterd. Deze infor-
matie, samen met de algemene project-gerelateerde uitkomsten, geven aan dat het
EFSP programma zeker een positief effect heeft ook al is een duidelijke impact
op de voedselzekerheid (nog) niet verwezenlijkt. Dit kan te wijten zijn aan ver-
schillende beperkingen die eerder al vermeld werden en de korte tijdsspanne van
het project. De duidelijke aanwezigheid van positieve uitkomsten impliceert dat
dit EFSP programma succesvol is, een eerste stap naar empowerment van voed-
selzekerheid.  
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