ZIMBÀBUE

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS
Zimbàbue limita amb Zàmbia, Sud-àfrica, Moçambic i Botswana.
Població: 15,3 milions d’habitants
Renta per càpita: 795 euros
Esperança de vida: 61,1 anys
Índex de Desenvolupament Humà: posició 156
Capital: Harare
Idioma: anglès, també es parla shona i ndebele
Moneda: sistema multimoneda amb el dòlar americà, rand sud-africà, lliura esterlina, iuan xinès i pula de
Botswana

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
El 2018 va començar amb un període sec seguit de pluges excessives, la qual cosa va provocar que els
conreus es marcissin. Alguns pagesos van replantar coincidint amb les pluges, en parcel·les més petites, i els
conreus van madurar bé; uns altres no van poder fer-ho i això va comprometre la seguretat alimentària en
la majoria de les àrees on s’implementen els projectes de DAPP Zimbàbue. En aquests casos, van recórrer a
l’horticultura, la qual cosa va redundar en una millora de l’alimentació.
D’altra banda, l’escassetat de combustible al país va fer augmentar els preus dels béns i serveis bàsics.
La política governamental respecte a la moneda estrangera, minimitzant l’accés a l’efectiu (local i estranger)
per part d’individus i organitzacions, va causar moltes dificultats econòmiques; la població rural va haver de
recórrer al comerç d’intercanvi.

EL NOSTRE SOCI LOCAL
www.dapp-zimbabwe.org
Development Aid from People to People (DAPP) Zimbabwe va iniciar-hi l’activitat al 1986.
En 2018 va gestionar 19 projectes en els següents àmbits:
• Educació
• Salut i malalties contagioses
• Agricultura i desenvolupament rural
• Desenvolupament comunitari
L’equip està format per 161 treballadors i 1.653 voluntaris.
Els projectes es duen a terme a sis províncies: Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East,
Matebeleland South, Harare i Masvingo. 247.000 persones van resultar-hi beneficiàries.

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018
Educació

Desenvolupament comunitari

L’Escola Ponesai Vanhu Júnior va matricular 56
nens d’entorns desfavorits, dels quals quatre es van
reintegrar amb les seves famílies. Frontline Institute
i Ponesai Vanhu Technical College van registrar 183
i 103 inscripcions, respectivament.

El programa d’Ajuda Infantil (Child Aid) va arribar
a 9.400 famílies. Es van construir cinc llocs de salut
focalitzats en la malària, dels quals tres estaven a ple
rendiment a finals del 2018.

Agricultura i desenvolupament rural
Dels 3.200 pagesos dels Clubs d’Agricultors (Farmers
Club), 2.960 van gaudir de seguretat alimentària.
Va haver-hi un tancament gradual per a les activitats
que havien rebut fons addicionals del Programa de
Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). Tots
els pagesos tenien una mitjana de 0,1 hectàrees
de conreus on van usar tècniques de conservació
agrícola.

Es van establir 58 clubs d’estalvi i préstec que van
enfortir l’economia de més de 1.000 famílies en els
districtes de Rushinga, Bindura i Shamva.

Salut i malalties contagioses
Hope Bindura va arribar a 42.100 persones mentre
que 150.000 individus van rebre informació sobre
tuberculosi i VIH. Es van formar 322 trios, grups de
tres persones que s’ajuden a no saltar-se les pautes
de medicació i a no deixar el tractament.

