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Leeswijzer:
Dit rapport geeft een overzicht van de hulpactiviteiten en behaalde resultaten die de
Samenwerkende Hulporganisaties hebben gerealiseerd in de periode van 6 maart 2017
tot en met 28 februari 2018 met Giro555-geld uit de Nationale Actie ‘Help slachtoffers
hongersnood’.
Het rapport start met een inleiding over de Nationale Actie, de ramp, de resultaten van de
hulpverlening en de uitdagingen. Vervolgens heeft elke organisatie een paragraaf van
hoofdstuk 2 ingebracht, waarin zij de hulpactiviteiten en met Giro555-gelden behaalde
resultaten uiteenzetten. Ook geeft elke organisatie inzicht in uitdagingen en
belemmeringen.
Dit rapport complementeert het financiële rapport met de uitleg over financiële cijfers
achter deze hulp, welke op dezelfde datum (mei 2018) is verschenen. Op de website
www.giro555.nl zijn daarnaast nog artikelen, foto’s en persoonlijke verhalen van
hulpverleners of ontvangers van hulp te vinden.
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Voorwoord
Het is ruim een jaar geleden dat de nationale actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ voor de
slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen
van start ging. 20 miljoen mensen in deze gebieden leden ernstige honger, bijna 1,5 miljoen
kinderen waren zwaar ondervoed en in delen van Zuid-Soedan was officieel hongersnood
uitgeroepen.
ste

Omkomen van de honger in de 21 eeuw is onacceptabel, dat liet Nederland massaal
blijken. Er werd meer dan 35 miljoen euro opgehaald. Als actievoorzitter ben ik hier enorm
dankbaar voor. Met deze steun heeft het Nederlandse publiek ook de hulpverleners die onder
moeilijke omstandigheden hun werk doen in deze gebieden een hart onder de riem gestoken.
Deze eindrapportage geeft inzage in de bestedingen en resultaten van de hulporganisaties in
het afgelopen jaar.
Met de opbrengst van de actie zijn 2,1 miljoen mensen in deze gebieden geholpen. Zo kregen
onder meer ruim 466.000 mensen voedselhulp en ontvingen bijna 187.000 kinderen
therapeutische bijvoeding. Ook werden miljoenen liters water uitgedeeld, kregen bijna
302.000 mensen hygiënevoorlichting en ontvingen meer dan 116.000 mensen zaden,
landbouwgereedschap of visgerei om weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Ik ben onder de indruk van het vele en goede werk dat verzet is door alle organisaties achter
Giro555 en vooral ook door de lokale hulpverleners. Het gaat om weerbarstige gebieden en
kwetsbare groepen mensen. De hulporganisaties hebben ter plekke te maken met flinke
uitdagingen. Het gebied is groot en sommige regio’s zijn slecht bereikbaar door een
gebrekkige infrastructuur. De hulp wordt bemoeilijkt door onveiligheid vanwege geweld en
conflict, (extreme) droogte, ingestorte economieën, hevige regenval, gebrek aan
gekwalificeerd personeel, slecht functionerende overheidsinstellingen en verplaatsingen van
ontheemden. Dit alles maakt dat het werk in het veld intensief is en om een lange adem
vraagt.
En die lange adem is nodig, want de situatie in deze gebieden is nog steeds zeer zorgelijk.
Waar in sommige gebieden directe hongersnood is afgewend, nam het aantal mensen in
voedselnood in andere gebieden toe. In Jemen, door de toename van het geweld, zelfs met
meer dan 10 miljoen mensen. Daar weten op dit moment bijna 18 miljoen mensen niet waar
hun volgende maaltijd vandaan komt. Dit toont de urgentie van ons werk en de noodzaak van
blijvende steun. We hebben met het geld van deze actie veel mensen geholpen en in een
aantal gebieden erger voorkomen en daar ben ik trots op.
De hulporganisaties achter Giro555 werken al geruime tijd in de getroffen landen en blijven
dat met andere fondsen nu ook doen. Ze zetten alles op alles om noodhulp te verlenen, maar
spreken ook de overheden van de landen en de internationale gemeenschap aan op hun
verantwoordelijkheid om de situaties te verbeteren en tot structurele oplossingen te komen. Ik
hoop dat organisaties kunnen blijven rekenen op de steun van het publiek. En dat dit verslag
van ons werk u motiveert om steun te blijven geven.
Farah Karimi,
Actievoorzitter Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’
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Begin 2017 kwamen steeds meer alarmerende berichten uit delen van Afrika en Jemen.
Ruim 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen liepen
het risico binnen 6 maanden aan honger te sterven. Hieronder vielen bijna 1,5 miljoen
ernstig ondervoede kinderen.
Op 20 februari 2017 riepen de Verenigde Naties en de overheid van Zuid-Soedan voor
het eerst in zes jaar zelfs een officiële hongersnood uit in delen van Zuid-Soedan.
100.000 mensen werden direct bedreigd met de hongerdood.
Giro555 startte op 6 maart de Nationale Actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ met op 29
maart een Nationale Actiedag in samenwerking met NPO met actiejournaals op radio en
televisie, een belpanel en digital lounge met BN’ers en een gaming event.
Op 11 maart 2017 luidden de Verenigde Naties de noodklok voor bovengenoemde 4
landen en de 20 miljoen mensen die in ernstige voedselonzekerheid verkeren.
De actie sloot op 31 augustus 2017 af met een totaalopbrengst van ruim €35 miljoen,
waaronder een bijdrage van €2 miljoen van minister Ploumen van Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking.
Van de opbrengst zijn de kosten voor de fondsenwervende campagne en de
verantwoordingen en het beheer van de bestedingen afgehaald. Deze kosten waren bij
elkaar 2,4% van de opbrengst. De overige gelden zijn verdeeld onder de
hulporganisaties. Elke hulporganisatie mag maximaal 7% van het aandeel besteden aan
apparaatskostenvergoeding, de overige 93% van het aandeel wordt besteed in de
crisisgebieden aan hulpactiviteiten (zie de Financiële Rapportage).
Aan deze Nationale Actie deden de 11 vaste deelnemers achter Giro555 mee: CARE
Nederland, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan
Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF
Nederland en World Vision.
Op 28 februari 2018 was 100% van de actieopbrengst besteed aan noodhulpactiviteiten.
Van dit bedrag is 85% besteed in de 4 focus landen, Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria,
Somalië en Jemen, omdat daar de noden het hoogst waren en 15% in de omringende
landen Kenia, Oeganda, Ethiopië en Niger.
Giro555-geld is besteed aan de hulpsectoren voedsel (€13,8 miljoen), levensonderhoud
(€7,3 miljoen), water en sanitaire voorzieningen (€5,5 miljoen) en gezondheidszorg (€1
miljoen). Ook is er €4,2 miljoen uitgegeven aan programmamanagementkosten om de
hulp in het veld mogelijk te maken.
Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen zijn lastige en onveilige landen om
hulp te bieden. Hoewel elk land zijn eigen context en specifieke uitdagingen kent, wordt
de hulp in alle landen in meer of mindere mate bemoeilijkt door veelal dezelfde factoren:
onveiligheid door geweld en conflict, droogte of juist extreme regenval, een ingestorte
economie met slecht functionerende markten en prijsstijgingen tot gevolg, slechte
infrastructuur, gebrek aan gekwalificeerd personeel, slecht functionerende overheidsinstellingen en verplaatsingen van ontheemden.
Ondanks de uitdagingen zijn met het geld van Giro555 al 2,1 miljoen mensen bereikt met
de hulpactiviteiten. Zo hebben onder meer 466.000 mensen voedselhulp ontvangen,
werden 187.000 ondervoede kinderen behandeld, kregen 133.000 mensen een medische
behandeling, werden 302.000 mensen voorgelicht over hygiëne en cholera, werd 22,8
miljoen liter water uitgedeeld, ontvingen 116.000 mensen droogtebestendige zaden en
landbouwgereedschap, kregen 206.000 mensen een geldelijke bijdrage en werden
432.000 stuks vee ingeënt.
Omdat de situatie nog ernstig is, blijven de organisaties achter Giro555 hulp bieden in de
getroffen gebieden met geld van andere fondsen.
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1. Inleiding
1.1 De Nationale Actie
Op 6 maart 2017 startten de hulporganisaties achter Giro555 een Nationale Actie voor de 20
miljoen mensen die honger leden of onzeker waren over waar hun volgende maaltijd vandaan
zou komen. Alle hulporganisaties achter Giro555 waren toen al langere tijd werkzaam in
meerdere van de getroffen landen en hadden daar veelal ook al aandacht voor gevraagd bij
hun eigen achterban. Op 20 februari 2017 luidden de Verenigde Naties de noodklok voor
Zuid-Soedan door – voor het eerst sinds zes jaar ergens ter wereld – officieel hongersnood
vast te stellen. Dit was de directe aanleiding voor de hulporganisaties achter Giro555 om
samen verder te gaan actievoeren.
Vanaf de start van de actie werd de focus gelegd op de 4 landen waar de situatie het meest
nijpend was: Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en Noordoost-Nigeria. Toen bleek dat de
opbrengst boven verwachting werd, besloten hulporganisaties de hulpverlening met geld van
Giro555 uit te breiden naar de omringende landen Kenia, Ethiopië, Oeganda en Niger. De
actie werd een groter succes dan de hulporganisaties hadden verwacht. Na 48 uur was al
€1,5 miljoen op rekening van Giro555 binnengekomen. Ook minister Ploumen deed een
bijdrage van €2 miljoen. Van zaterdag 25 tot en met woensdag 29 maart vond de actie 5daagse voor 555 plaats, met vele activiteiten in het land georganiseerd door scholen,
sportbonden en verenigingen, restaurants, bedrijven en kerken. Op 29 maart werd in
samenwerking met NPO en NOS-evenementen de nationale actiedag voor de slachtoffers
van de hongersnood gehouden in het Centrum voor Beeld en Geluid met actiejournaals op
radio en televisie, een belpanel en digital lounge met BN’ers en een gaming event. De actie
sloot op 31 augustus 2017 af met een opbrengst van ruim €35 miljoen. De bestedingstermijn
liep tot 28 februari 2018 en inmiddels is 100% van de opbrengst besteed.

1.2 De ramp
Begin 2017 kwamen steeds meer alarmerende berichten uit delen van Afrika en Jemen. Ruim
20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen liepen het risico
binnen 6 maanden aan honger te sterven. Deze 20 miljoen mensen, waaronder bijna 1,5
miljoen ernstig ondervoede kinderen, bevonden zich in de hoogste categorieën van het
wereldwijd gebruikte IPC-kwalificatiesysteem voor voedselonzekerheid. Dat betekent dat zij
moeite hadden of niet meer in staat waren in hun eigen voedsel te voorzien, (ernstig)
ondervoed zijn en hulp nodig hadden om te kunnen overleven.
Op 20 februari 2017 riepen de Verenigde Naties en de overheid van Zuid-Soedan voor het
eerst in zes jaar zelfs een officiële hongersnood uit in delen van Zuid-Soedan. 100.000
mensen werden direct bedreigd met de hongerdood. Ook in de andere drie landen was de
situatie in een aantal gebieden kritiek en dreigde hongersnood als zij niet direct hulp zouden
ontvangen. Een combinatie van conflict, (extreme) droogte, ingestorte economieën en
armoede veroorzaakten deze hongercrises, die nog steeds aanhouden. Verschillende
oorzaken beïnvloeden elkaar. Mensen die vluchten voor het geweld, kunnen hun land niet
bewerken of niet oogsten, wat ook de toevoer van oogsten naar de markten vermindert, de
prijzen verder doet stijgen en de ingestorte economie verder verzwakt. Door de extreme
droogte sterft vee massaal, waardoor er voor de gezinnen die van het vee afhankelijk zijn
minder te eten is. Om vee sterfte te voorkomen verplaatsen herders zich naar gebieden waar
meer water is en ontstaan soms conflicten over schaarse (water-)bronnen.
Hieronder schetsen we een beeld van de situatie in de landen waar hulp is verleend met
Giro555-geld, ten tijde van het schrijven van de rapportage (eind april/begin mei 2018).
Omdat de situatie voortdurend aan verandering onderhevig is, wijzigen aantallen en context
in snel tempo. Alle vier de focuslanden hebben nog te maken met een crisissituatie. Het totaal
aantal mensen in voedselonzekerheid is gestegen naar bijna 28 miljoen mensen. Het aantal
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mensen dat in voedselnood is in Somalië en Noordoost-Nigeria is afgenomen, daarentegen is
er sprake van een sterke toename in het door oorlog geteisterde Jemen (meer dan 10 miljoen
mensen extra in voedselnood) en van een toename in Zuid-Soedan. In beide landen is de
situatie het afgelopen jaar hard achteruitgegaan. Naast droogte en armoede is vooral het
geweld de oorzaak van deze toename. Politieke oplossingen voor de conflicten zijn nodig om
de situaties in deze landen vooruit te helpen. De hulporganisaties achter Giro555 blijven
hulpverlenen met geld van andere donoren om de noodlijdende bevolking te helpen en
spreken de internationale gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid te komen tot
structurele oplossingen.
Zuid-Soedan
Mede door de geboden noodhulp is de hongersnood in de voormalige provincie Unity sinds
juni 2017 afgewend. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende burgeroorlog en daarmee gepaard
gaande economische achteruitgang dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft is
toegenomen van 4,9 miljoen in mei 2017, 6 miljoen mensen in juli 2017 naar 7 miljoen
1 2
mensen eind april 2018 , .
Inmiddels is Zuid-Soedan al 5 jaar in oorlog door een scheuring binnen de regering. Hoe
langer de oorlog duurt, hoe meer de bevolking lijdt onder het geweld en hoe groter de
humanitaire ramp. Mensen hebben steeds minder mogelijkheden om zichzelf te beschermen
en in eigen levensonderhoud te voorzien. Het geweld zorgt ervoor dat mensen huis en haard
verlaten, soms meerdere malen moeten vluchten. Inmiddels zijn ruim 4 miljoen mensen op de
vlucht, waaronder 1,9 miljoen mensen in eigen land, waarvan naar schatting 85% kinderen en
vrouwen. Meer dan 2,4 miljoen mensen zijn naar buurlanden vertrokken, waarvan één miljoen
3
alleen al naar Oeganda .
Geweld en rechtenschendingen zijn de harde realiteit voor de bevolking. Verkrachtingen en
andere vormen van geweld tegen vooral vrouwen zijn wijdverspreid. Vrouwen en meisjes
kunnen zich nauwelijks beschermen hiertegen, omdat zij om te overleven dagelijks lange
afstanden moeten afleggen om brandhout en water te halen.
Het geweld en de onveiligheid zorgen ervoor dat mensen hun land niet kunnen bewerken en
de voedselproductie laag is, en ook dat markten niet functioneren en goederen schaars zijn
die niet kunnen worden aangevoerd. Dit heeft weer als effect dat prijzen stijgen met inflaties
tot wel 200%, waardoor de arme bevolking nauwelijks meer voedsel kan kopen.
Brandstoftekorten zorgen ervoor dat economische activiteiten stil komen te liggen.
Werkgelegenheid is er nauwelijks. Deze neerwaartse spiraal kent nog geen einde.
De jarenlange droogte zorgt voor mislukte oogsten en uitstervend vee. Het regenseizoen
heeft er eind 2017 voor gezorgd dat er weer geoogst kon worden in sommige gebieden, maar
de landelijke productie bleef ver achter bij het jaarlijkse gemiddelde, waardoor prijzen op de
markt hoog bleven en er onvoldoende voedsel was om voldoende voorraden aan te leggen
voor magere tijden. Begin 2018 volgde weer een droog seizoen en nam de
voedselonzekerheid op vele plekken weer toe met honger en ondervoeding als gevolg. Ruim
1,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar oud is ondervoed, waarvan 300.000 ernstig. Zij hebben
direct levensreddende hulp nodig, maar de verwoesting van gezondheidszorgfaciliteiten,
aanvallen
op
gezondheidswerkers,
tekorten
aan
medicijnen
en
geschoolde
gezondheidsmedewerkers, zorgen ervoor dat toegang tot gezondheidszorg steeds schaarser
wordt. Nog maar 22% van de gezondheidsfaciliteiten is volledig operationeel. Mede hierdoor
verspreiden ziektes als de mazelen en cholera zich snel.
Ook aan andere
basisvoorzieningen is een groot tekort. Zo zijn scholen vernietigd en leraren op de vlucht
geslagen, waardoor zeker 2 miljoen kinderen niet naar school kunnen.
Noordoost-Nigeria
De crisis in Noordoost-Nigeria lijkt op dit moment niet verder af te nemen. Ook hier is sprake
van een langdurig conflict tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. In de drie
zwaarst getroffen staten (Borno, Adamawa en Yobe) zijn eind april 2018 nog 2,3 miljoen
1
2
3

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_171010_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin15.pdf
http://www.unocha.org/south-sudan/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_2018_HumanitarianResponsePlan.pdf
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mensen onzeker over waar hun volgende maaltijd vandaan komt. Dat is veel minder dan de
5,2 miljoen mensen die in het najaar van 2017 nog afhankelijk waren van voedselhulp. Het
conflict zorgt er echter voor dat mensen hun land niet kunnen bewerken, waardoor
voedseltekorten ontstaan en mensen afhankelijk zijn van voedselhulp. Daar komt bij dat
droogte heeft gezorgd voor slechte oogsten in de afgelopen jaren en dat voedselreserves op
zijn. In totaal zijn daardoor nog steeds 7,7 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp
4
(tegenover 8,5 miljoen mensen bij de start van de nationale actie ).
Burgers die in conflictgebieden wonen, lijden onder ernstige schendingen van
mensenrechten. Sinds het begin van het conflict zijn meer dan 20.000 mensen gedood en
meer dan 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Vooral in de deelstaat Borno hebben
voortdurend geweld en militaire strategieën geresulteerd in ernstige beperkingen van de
bewegingsvrijheid. Door deze beperkingen kunnen mensen bijvoorbeeld niet meer naar hun
werk of hun land. Maar ook hulpverleners kunnen regelmatig niet bij de mensen komen die de
hulp zo hard nodig hebben. Ook hier in Nederland dringen de schrijnende verhalen door van
ontvoerde meisjes en kinderen die tegen hun wil in moeten meevechten.
In Nigeria zelf zijn 1,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld en van de
ongeveer 280.000 mensen die naar de omringende landen zijn gevlucht keren regelmatig
mensen huiswaarts om daar niets meer terug te vinden wat ooit hun bezit was. Deze groepen
zijn extra kwetsbaar en afhankelijk van hulp.
Voorzieningen, zoals drinkwatervoorzieningen, raken overbelast in gebieden waar veel
ontheemden naar toevluchten. Door het drinken van besmet water neemt de uitbraak van
ziektes als diarree toe. Vooral kleine kinderen zijn heel kwetsbaar en kunnen snel overlijden.
440.000 kinderen zijn dusdanig ernstig ondervoed dat zij levensreddende hulp nodig hebben,
5
terwijl naar schatting maar 30% van de zorgfaciliteiten nog functioneert in Borno . En dat in
een staat waar malaria endemisch is en cholera regelmatig de kop opsteekt.
De droogte wordt in andere jaargetijden afgewisseld met hevige regen, waardoor in veel
gebieden overstromingen zijn ontstaan en de toegang tot mensen in nood sterk beperkt is.
Wegen zijn lange tijd onbegaanbaar voor hulpkonvooien en helikopters kunnen niet landen in
overstroomde gebieden. Dit maakt hulp niet alleen lastig, maar ook duur en lastig te plannen.
Somalië
Al decennialang zorgen gewapende conflicten, burgeroorlog, politieke instabiliteit, een zeer
zwakke overheid, natuurrampen waaronder extreme droogtes en armoede voor ramp op
ramp. In Somalië is de situatie licht verbeterd ten opzichte van het najaar 2017. Het aantal
hulpbehoevenden is gezakt van 6,2 miljoen naar 5,4 miljoen mensen en het aantal mensen in
6
voedselnood is gedaald naar 2,7 miljoen . Dat zijn nog steeds veel mensen, maar vooral de
regens van de afgelopen maanden zorgen in delen van Somalië voor verlichting bij een deel
van de noodlijdende bevolking. Ook het aantal ondervoede kinderen is gezakt van 388.000
naar 301.000, waarvan 48.000 zwaar ondervoede kinderen levensreddende behandeling
7
nodig hebben ten opzichte van 87.000 een half jaar geleden .
In maart en april is er in grote delen van Somalië veel regen gevallen, tot zelfs 200% van de
8
normale hoeveelheid in vooral Zuid- en Noordwest-Somalië . Vee kan weer drinken, land kan
weer ingezaaid worden en er is meer water beschikbaar voor dagelijkse activiteiten, zoals
koken en wassen. In die delen van Somalië zal de voedselzekerheid naar verwachting meer
verbeteren dan eerder verwacht als gevolg van goede oogsten. In de noordelijke en centrale
regio's zullen arme herders echter nog steeds weinig dieren hebben om voedsel te kopen;
deze dieren zijn de afgelopen jaren massaal gestorven en een veestapel opbouwen kost tijd.
Als er geen hulp is, blijven deze groepen mensen die afhankelijk zijn van hun vee voor
levensonderhoud nog langere tijd voedselonzeker.

4

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29042018_ocha_nga_humanitarian_situation_update.pdf
https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-humanitarian-response-plan-january-december-2018
6
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/feb_humanitarian_bulletin.pdf
7
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/feb_humanitarian_bulletin.pdf
8
http://fews.net/east-africa/somalia/food-security-outlook-update/april-2018
5
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De bovengemiddelde regenval in Somalië en de Ethiopische hooglanden zorgt helaas ook
voor overstromingen doordat de totaal uitgedroogde aarde het water amper op kan nemen
met als gevolg schade aan gewassen en mensen die ontheemd raken. Vooral in kampen
voor ontheemden vluchten kwetsbare mensen opnieuw en raken voorzieningen beschadigd
door het hoge water. Zo lopen latrines vol of raken beschadigd, met als gevolg onhygiënische
omstandigheden en een hoger risico op ziekten als malaria, cholera en acute diarree. Door
een gebrek aan goede medische voorzieningen en opgeleid personeel krijgen ziektes als
deze de kans om zich snel te verspreiden. Er zijn bijna 1 miljoen mensen in eigen land op de
vlucht door de huidige crisis. Dit aantal komt bovenop de 1,1 miljoen ontheemden uit eerdere
crises. Beide groepen zijn volledig afhankelijk van noodhulp.
Jemen
In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. In grote delen
van het land is het onveilig en wordt gevochten. De economische achteruitgang is gigantisch,
er is grote voedselonzekerheid en essentiële openbare diensten als zorg en onderwijs zijn
ingestort. De al kwetsbare bevolking lijdt enorm onder dit conflict. Door het conflict speelt zich
hier de grootste voedselcrisis in de wereld af. Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp is
in een jaar tijd dramatisch toegenomen tot 22,2 miljoen mensen, ruim driekwart van de totale
bevolking van het land. 17,8 miljoen mensen weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan
komt en heeft acute voedselhulp nodig. Dat zijn ongeveer evenveel mensen als in heel
9
Nederland wonen; ijzingwekkende aantallen . Hieronder vallen 400.000 zwaar ondervoede
kinderen die levensreddende behandeling nodig hebben.
Door het aanhoudend geweld zijn alle sectoren geraakt en is er aan alles een gebrek. De
infrastructuur, zoals (lucht-)havens, wegen, bruggen en markten zijn verwoest. De import van
hulpgoederen en het vervoer over land om slachtoffers te bereiken is daarmee een grote
uitdaging geworden voor hulporganisaties. Blokkades van en gevechten om luchthavens en
havens hebben deze situatie het afgelopen jaar extreem verergerd. En dat terwijl Jemen zeer
afhankelijk is van de import van voedsel. Voedselprijzen zijn mede hierdoor sterk gestegen en
omdat mensen hun inkomen zijn kwijtgeraakt, is voedsel onbetaalbaar geworden.
Basisfaciliteiten als schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische voorzieningen
zijn hard getroffen. Ongeveer de helft van de medische voorzieningen functioneert nog, maar
heeft een ernstig gebrek aan medicijnen, materiaal en medische staf. Mede hierdoor heeft
10
Jemen te maken met de snelst groeiende cholera uitbraak ooit gedocumenteerd Meer dan 1
11
miljoen mensen zijn besmet geraakt en er zijn al meer dan 2.200 doden te betreuren .
Ondervoede mensen en kinderen lopen de grootste kans te overlijden aan ziektes als
cholera. Hier bovenop komt nog dat de overheid al meer dan een jaar geen salarissen meer
uitbetaald. Zo ontvangen medici maar ook leraren geen geld, waardoor zij niet altijd meer in
staat zijn het werk uit te voeren. Daarbij zijn scholen vernietigd, beschadigd of worden
gebruikt als schuilplaats voor ontheemden. Zeker 2 miljoen kinderen kunnen hierdoor niet
naar school.
In totaal zijn 2 miljoen mensen op de vlucht in Jemen zelf. Daar komt bovenop dat 1,1 miljoen
vluchtelingen teruggekeerd zijn naar Jemen en er nog bijna een half miljoen vluchtelingen uit
andere landen zich in Jemen gevestigd hebben. Al deze groepen zijn extra kwetsbaar, omdat
zij vaak geen voorraden of reserves hebben en goede en beschermende huisvesting een
groot probleem is.
Omringende landen
De Nationale Actie richtte zich vooral op Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen,
waar zich de ergste hongerramp afspeelt, maar ook op een aantal gebieden in buurlanden
waar door de effecten van die crises, zoals vluchtelingen en droogte, ook ernstige
voedseltekorten zijn. Oeganda vangt ruim 1 miljoen vluchtelingen uit Zuid-Soedan op, die
zonder enige bezittingen een veilig heenkomen zoeken en dus dringend hulp nodig hebben.
In Ethiopië heeft de droogte die ook Somalië treft gezorgd voor ernstige voedseltekorten en
onder meer 350.000 zwaar ondervoede kinderen. En ook de buurlanden van Nigeria, (Niger,
9

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Hum bulletin - Issue 30_ January2018_FINAL.pdf
http://www.unocha.org/story/yemen-fastest-growing-cholera-epidemic-ever-recorded-brings-number-cases-895000
11
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Hum bulletin - Issue 30_ January2018_FINAL.pdf
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Tsjaad en Kameroen) vangen vluchtelingen uit Nigeria op en zijn onveilig door aanvallen van
12
gewapende groeperingen over de grens .

Samenwerkende Hulporganisaties
Tijdens Nationale Acties werken 11 hulporganisaties samen om fondsen te werven voor een
humanitaire ramp. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn beter bekend als
Giro555, het gironummer dat de hulporganisaties gezamenlijk openen. Giro555 heeft als
doel het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te kunnen bieden aan
slachtoffers van een humanitaire ramp. Giro555 informeert het Nederlandse publiek over de
ramp en rapporteert gezamenlijk over de bestedingen. De 11 hulporganisaties stellen hun
medewerkers beschikbaar om een actieteam te vormen en zo de personeelskosten zo laag
mogelijk te houden. Iedere organisatie gebruikt haar deel van de opbrengst vervolgens voor
hulp in het rampgebied en is zelf verantwoordelijk voor de besteding en de keuzes van de
hulpprogramma’s. Giro555 bestaat uit CARE Nederland, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie,
Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting
Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

1.3 Resultaten van hulp met Giro555-geld
In hoofdstuk 2 hieronder is een individuele rapportage te vinden van elk van de 11
hulporganisaties achter Giro555, waarin zij omschrijven welke hulp zij hebben geboden in de
crisisgebieden. Gezamenlijk hebben de hulporganisaties 2,1 miljoen mensen geholpen met
13
gelden van Giro555 . Elke hulporganisatie heeft gekeken welke hulp het hardste nodig was
en snel en effectief uitgevoerd kon worden. Samen hebben we onder meer de volgende
resultaten bereikt:

VOEDSEL
•
•
•
•

Ruim 466.000 mensen hebben voedselhulp ontvangen in de vorm van
voedselpakketten, kant-en-klaar maaltijden of voedselbonnen;
439.000 kinderen zijn gescreend op ondervoeding, van wie er 187.000 behandeld
zijn;
15,4 miljoen zakjes pindapasta zijn aangekocht en uitgedeeld aan ondervoede
kinderen;
Ook 38.600 zwangere of borstvoeding gevende vrouwen ontvingen aanvullende
voeding.

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
•
•
•
•

Ruim 72.000 hygiënepakketten zijn uitgedeeld met onder meer 4,2 miljoen
waterzuiveringstabletten erin;
Ruim 22,8 miljoen liter water is uitgedeeld middels water trucking en nog eens
520.000 mensen profiteerden van herstelde of nieuwgebouwde waterbronnen;
4.100 latrines werden hersteld of gebouwd waar bijna 130.000 mensen van gebruik
van maken;
Ook werden 302.000 mensen bereikt met hygiënevoorlichting (ter voorkoming van de
uitbraak van ziekten).

12

https://www.unocha.org/story/lake-chad-basin-107m-people-need-relief-assistance-survive
Dubbeltellingen kunnen niet worden uitgesloten. Het kan zijn dat een gezin voedselhulp heeft ontvangen van
organisatie X en een hygiënepakket en hygiënevoorlichting van organisatie Y. Waar mogelijk is geprobeerd deze
dubbeltellingen eruit te halen.
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GEZONDHEIDSZORG
•

•
•

133.000 mensen kregen een medische behandeling, waaronder bijna 58.000
kinderen onder 5 jaar oud met zware ondervoeding of ziekten en 5.800
cholerapatiënten;
417 medische pakketten (met verband, infuushouders, naalden, thermometers, etc.)
zijn uitgedeeld aan klinieken voor primaire zorg;
36.000 kinderen zijn ingeënt tegen onder meer mazelen, polio en rode hond.

LEVENSONDERHOUD
•
•
•
•

Ruim 116.000 mensen ontvingen zaden en gereedschappen en 24.800 mensen
ontvingen visgerei om weer in levensonderhoud te voorzien;
206.000 mensen ontvingen een geldelijke bijdrage of geld voor werk om eten of
andere basisbehoeften te kunnen kopen;
21.000 mensen ontvingen een (agrarische) training;
432.000 dieren werden ingeënt, bijgevoed of behandeld.

1.4 Uitdagingen voor de hulpverlening
Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen zijn lastige landen om hulp te bieden. Zij
kennen veel uitdagingen waardoor de hulp wordt bemoeilijkt of vertraagd. Ook maken deze
uitdagingen de hulp in deze landen duurder. Hoewel elk land zijn eigen context en specifieke
uitdagingen kent, wordt de hulp in alle landen in meer of mindere mate bemoeilijkt door veelal
dezelfde factoren. De meest voorkomende zijn onveiligheid door geweld en conflict, (extreme)
droogte, ingestorte economie met slecht functionerende markten en prijsstijgingen tot gevolg,
slechte infrastructuur, extreme regenval, gebrek aan gekwalificeerd personeel, slecht
functionerende overheidsinstellingen en verplaatsingen van ontheemden. In een artikel op
14
onze website worden deze uitdagingen toegelicht en in onderstaande figuur in beeld
gebracht.
Figuur 1

14
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2. Resultaten per deelnemer
2.1 CARE Nederland
Over ons
CARE Nederland maakt sinds 2001 onderdeel uit van de internationale hulporganisatie CARE
International. CARE is wereldwijd uitgegroeid tot één van de grootste hulporganisaties en
richt zich op de bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan. Binnen de internationale
confederatie, helpt CARE Nederland de weerbaarheid van leefgemeenschappen te verhogen,
die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en oorlog of conflict, door te voorzien in noodzakelijke
levensbehoeften en bij te dragen aan duurzame en slimme oplossingen om het risico op
toekomstige rampen te verkleinen. Hierbij richt CARE zich voornamelijk op het versterken van
de veerkracht van vrouwen en meisjes, omdat zij de sleutel vormen om gezinnen uit de
armoede te helpen. Wij blijven zolang nodig: na noodhulp en wederopbouw blijven wij om te
bouwen aan een betere toekomst.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Somalië
CARE werkt al meer dan 35 jaar in Somalië op het gebied van voedselzekerheid, water en
sanitatie, onderwijs, en het bieden van kansen op werk en het versterken van goed bestuur.
Ook werkt CARE samen met overheden en lokale partners om mensen weerbaarder te
maken tegen klimaatverandering, zoals de toenemende droogteperioden. Door o.a.
landbouw-trainingen die erop gericht zijn om gewassen te diversifiëren en meer
droogtebestendig zijn.
Jemen
CARE werkt al sinds het begin van de jaren ’90 in Jemen, zowel op het gebied van
humanitaire hulp als lange termijn ontwikkelingswerk. CARE is actief in 9 regio’s: Haija,
Abyan, Lahij, Amran, Aden en Al-Hudaydah, Al-Dhale, Ibb en Taiz. CARE zorgt voor
voedselhulp, en huishoudelijke artikelen als onderdak, kookgerei, financiële steun, water en
sanitatie, en daarnaast zorgt de organisatie voor een versterking van de positie van de vrouw
door o.a. economische verzelfstandiging door het opzetten van kleine bedrijfjes.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 2.072.325

Totaal besteed t/m 28 februari 2018:

€ 2.072.325 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Somalië

VOEDSEL
Op het gebied van voedselzekerheid, heeft CARE voorzien in de basale voedselbehoeften
van de meest kwetsbare groepen, zoals alleenstaande vrouwen en kinderen. Door de
distributie van voedselbonnen heeft CARE kunnen voorkomen dat de voedingssituatie van de
meest kwetsbare huishoudens verder verslechterde. In samenwerking met partnerorganisatie
GREDO, heeft CARE drie rondes van voedselbonnen gedistribueerd in Baidoa district en
twee cyclussen in Elbarde district. Elk huishouden kreeg € 72 per cyclus. In de 12 maanden
van de Giro555-actie heeft CARE in totaal 6.307 mensen bereikt (932 huishoudens) door het
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uitgeven van voedselbonnen, waarmee de huishoudens rijst, suiker, meel, olie, bonen, thee,
zout en poedermelk konden kopen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Verbetering van voedselzekerheid van 932 huishoudens (totaal
28-02-2018
6.307 personen) door het verstrekken van voedselbonnen.
• Verbeterde diversificatie van voeding voor de door droogte getroffen
huishoudens.
• Verbeterde voedselinname voor door droogte getroffen
huishoudens met als gevolg een toename van het aantal maaltijden
per dag (van 1 naar 3).
Besteed bedrag
€ 309.733
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENING
Op het gebied van water en sanitaire voorzieningen, zorgt CARE voor toegang tot sanitaire
voorzieningen in Baidoa om cholerabesmetting te bestrijden in 2 kampen voor ontheemde
families (IDPs). Ook zorgde de organisatie voor extra voorlichting en voorraden om te
voorkomen dat de ziekte nog meer onnodige dodelijke slachtoffers zou eisen. CARE heeft in
samenwerking met de lokale partnerorganisatie (GREDO) 100 openbare latrines gebouwd en
zes andere sanitaire faciliteiten hersteld. Een totaal van 2.042 personen hebben hierdoor nu
toegang tot betere sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn er 1.217 hygiëne pakketten
uitgedeeld om ziektes te voorkomen zoals diarree, buiktyfus, en cholera. De
hygiënepakketten bestonden onder meer uit zeep, emmers, washandjes en
waterzuiveringstabletten. In totaal werden 8.500 mensen bereikt met de WASH-activiteiten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal zijn 100 latrines gebouwd, voor gebruik van 2.042
28-02-2018
personen van 300 families.
• Lokale hygiëne en gezondheid-gemeenschapswerkers zijn
getraind in 10 verschillende locaties als onderdeel van het
voorlichtingsprogramma ter bevordering van de gezondheid en
hygiëne in de lokale gemeenschappen.
• 2 IDP-kampen in Hagar Kaa en Bodhan hebben beschikking over
werkende sanitaire voorzieningen.
• 2.400 personen zijn geïnformeerd over goede hygiënische
praktijken en het gebruik van sanitaire voorzieningen
• 1.217 huishoudens (8.500 personen) ontvingen hygiëne
noodhulppakketten.
• Ruim 36.000 waterzuiveringstabletten zijn verstrekt als onderdeel
van de 1.217 hygiënepakketten.
Besteed bedrag
€ 84.488
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Onder programmamanagementkosten heeft CARE kosten gemaakt voor logistiek, transport,
kosten van CARE-stafleden en medewerkers van de lokale partnerorganisatie GREDO. Hier
vallen ook zaken onder als de huurkosten van kantoorruimte van o.a. het landenkantoor in
Nairobi, Kenia, en in Baidoa, Somalië. De partnerorganisatie is operationeel in een
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uitdagende omgeving, die de nodige veiligheidsmaatregelen vereisen. De gezamenlijke inzet
van medewerkers van de lokale partnerorganisatie (GREDO) en de CARE-medewerkers
heeft ertoe geleid dat de veldactiviteiten effectief en efficiënt konden worden gerealiseerd.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 45.041
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
Termietenplaag
Eén van de grootste uitdagingen tijdens de bouw van de latrines was om geschikte
hardhouten palen te vinden. Door de aanwezigheid van termieten in het projectgebied was dit
essentieel omdat het zachtere lokale hout doorgaans wordt weggegeten. Deze houtsoort gaat
dan slechts enkele maanden mee, en hiermee kon geen goede kwaliteit kan worden
afgeleverd. De toeleveranciers werd daarom door CARE gevraagd om in plaats van de lokale
palen, hardhout te gebruiken die termieten kan weerstaan. De zoektocht naar goede kwaliteit
hardhouten palen duurde langer dan voorzien, omdat ze in dit gebied schaars zijn. Het heeft
daarom 2 maanden langer geduurd, voordat de latrines voltooid konden worden.
Onveiligheid in het gebied (regio Bay en Bakool)
Toegang tot of verdeling van humanitaire hulp in de getroffen gebieden in het zuiden van
Somalië, zoals in Bay en Bakool regio, wordt ernstig bemoeilijkt of vertraagd door
veiligheidsincidenten en de aanwezigheid van verschillende gewapende groepen, zoals AlShabaab. CARE heeft een gedegen veiligheidsanalyse uitgevoerd, wat erin resulteerde dat er
een protocol opgezet is om de veiligheid van CARE en GREDO-personeel te waarborgen,
alsook materieel en gebouwen veilig te kunnen stellen.
Hulp komende maanden Somalië
CARE en de partnerorganisatie GREDO zetten de noodhulpoperatie in de Bay en Bakool
voort en gaan door met behulp van andere fondsen (o.a OFDA/USAID) om activiteiten
opzetten om de zelfredzaamheid van de gemeenschappen te waarborgen. Met oog op de
uitfasering van het project gefinancierd door Giro555, heeft CARE de betrokken
gemeenschappen geïnformeerd over het afronden van het programma. Door de trainingen op
gebied van sanitatie en hygiëne, blijft veel kennis gewaarborgd in de gemeenschap zelf en de
getrainde hygiëne-medewerkers zullen daarnaast actief blijven in de gemeenschappen en
waar nodig krijgen zij ondersteuning van partner GREDO.
Jemen

VOEDSEL
Om te kunnen voorzien in de voedselbehoefte in Jemen is het belangrijk dat families toegang
hebben tot contant geld. Als dit er niet is, hebben ze geen toegang tot de lokale markten. In
Jemen waren ca 1,25 miljoen mensen afhankelijk van een overheidssalaris. Maar door de
politieke crisis, was dit al ruim 7 maanden niet uitbetaald. CARE heeft om die reden besloten
om de meest getroffen families finaciele toelagen (cash transfers) te verstrekken, die ervoor
zorgen dat ze zelf hun voedsel op de markten kunnen kopen. CARE bereikte in totaal 1.240
families met de voedsel-activiteiten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• De 1.240 meest kwetsbare huishoudens (8.416 personen)
28-02-2018
ontvingen contant-geld giften (cash grants). De huishoudens
ontvingen vijf onvoorwaardelijke giften van € 88 om te voorzien in
hun basisbehoeften.
• 245 huishoudens ontvingen de voorwaardelijke gift van € 88 per
maand voor een periode van 5 maanden voor hun deelname aan
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

het herstel van gemeenschappelijke infrastructuur (120 in
Maqbanah en 125 in Jabal Habashi), hiermee is een totaal van
1.553 mensen bereikt.
• Door de voorwaardelijke ‘cash transfer’ component van het project
zijn 4 gemeenschappelijke voorzieningen zoals wegen en
waterleidingsystemen hersteld (2 in Maqbanah en 2 in Jabal
Habashi), waarvan een totaal van 9.969 mensen gebruik maken.
€ 656.960

WATER EN SANITAIRE VOORZIENING
Drinkwatervoorzieningen in Jemen zijn schaars geworden door het jarenlange conflict, met
name in rurale gebieden zijn de noden hoog. CARE heeft daarom met het Giro555-project
zich geconcentreerd op het voorzien van oplossingen voor zowel schoon drinkwater, als
veilige sanitatie. Zodat er minder ziektes ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het
aanleggen van watertanks, leidingen, waterpompen en gemeenschappelijke latrines voor
scholen. Ook werden er diarreekits uitgedeeld aan medische centra, en werden vrijwilligers
getraind om betere hygiëne in acht te nemen, en om ziektes te voorkomen. CARE bereikte in
totaal 29.093 families met de WASH-activiteiten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 9 waterleidingsystemen zijn hersteld voor 29.093 huishoudens
28-02-2018
(totaal van 207.624 personen).
• 5 gemeenschappelijke latrines gebouwd (met elk 10 toiletten) in
scholen en IDP-opvangcentra, voor totaal 491 huishoudens (1.292
individuen). Open defecatie afgenomen, aantal ziektegevallen en
risico's voor vrouwen bij toiletbezoek verminderd.
• 26 vrijwilligers (14 mannen, 12 vrouwen) zijn opgeleid voor het
verspreiden van hygiëne-gerelateerde berichten (handen wassen,
waterzuivering, watertransport en -opslag, milieuzorg en
voedselveiligheid en preventie van cholera en diarree). 2.626
huishoudens zijn bereikt bij huis-aan-huisbezoeken (9.878
individuen)
• Er zijn drie maanden campagnes gevoerd voor het afvoeren van
vast afval en het creëren van een lokaal fonds in het district
Maqbanah voor lokale afvalverwerking.
• 800 huishoudens ontvingen 800 hygiënekits, met daarin 12.000
strips voor waterpurificatie tabletten.
• 400 diarreekits zijn geleverd aan 13 gezondheidscentra in
coördinatie met het Ministerie van Gezondheid in de districten Jabal
Habash en Maqbanah.
Besteed bedrag
€ 517.568
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
CARE heeft voor de implementatie gebruik gemaakt van 2 veldkantoren in Taiz en Hajja,
waar het Giro555-project heeft plaatsgevonden. Projectspecialisten en ondersteunend
personeel werkten hier samen om de activiteiten succesvol uit te voeren. De kosten voor het
project vielen onder de categorie programmamanagement, wordt bij CARE indirecte kosten
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genoemd. Hieronder vallen kosten die nodig zijn om o.a. veldkantoren te huren, maar ook
personeelskosten zoals de humanitair coördinator, en administratieve functies zoals Human
Resources, logistiek en administratie. Ook kun je denken aan kosten voor beveiliging en
kantoorhuur in de hoofdstad Sanaa. Deze dragen er alle aan bij dat de veldprogramma’s van
CARE in Jemen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 313.473
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Jemen
Het aanhoudende conflict in sommige projectgebieden in vooral het district Maqbanah heeft
de uitvoering van geplande projectactiviteiten vertraagd. Bovendien zorgde het langgerekte
proces van het verkrijgen van reisvergunningen van lokale autoriteiten voor het monitoren van
projectactiviteiten voor veel vertraging. Het projectteam heeft nauw met de lokale autoriteiten
gecommuniceerd en gecoördineerd om ervoor te zorgen dat de projectactiviteiten tijdig
konden worden uitgevoerd.
Daarnaast hebben frequente schommelingen in de koers tussen de euro en de Yemenitische
rial veel invloed gehad op de inkoop van materialen en gereedschappen die vereist zijn voor
het cash-for-workprogramma, wat op zijn beurt heeft geleid tot vertraging van de
projectactiviteiten. Dit probleem werd beperkt met de ondersteuning van de inkoopafdeling bij
het opstellen van het inkoopplan en het betrekken van meer lokale leveranciers op de markt.
Hulp komende maanden Jemen
Voor de voortzetting van de projecten heeft CARE de concrete resultaten zoals
watergebruiksplannen, waterleidingsystemen en plattelandswegen overgedragen aan de
plaatselijke overheidsvertegenwoordigers en dorpscomités. CARE zorgt hiermee dat een
project goed ingebed wordt op lokaal niveau, en dat gezagsdragers vanaf het begin
betrokken worden bij de uitvoering van het project voor het juiste onderhoud en de geplande
dienstverlening. Elke watergebruikerscommissie is getraind in het financieel management van
de door de gemeenschap bij te dragen middelen voor het onderhoud. Verder zijn
hulpmiddelen overhandigd aan de overheidsinstanties voor soortgelijke interventies elders.
En van de getrainde vrijwilligers wordt ook verwacht dat zij hun vrijwilligerswerk verder
uitbreiden naar andere gemeenschappen nu het Giro555-project is afgelopen. CARE blijft
daarnaast actief met financieringen van andere donoren in de sectoren voeding,
levensonderhoud en water & sanitatie.
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2.2 Cordaid
Over ons
In Somalië, Zuid-Soedan en Oeganda levert Cordaid noodhulp met eigen activiteiten en via
zusterorganisaties van het Caritas-netwerk en lokale partnerorganisaties. In Somalië werkt
Cordaid via Caritas-partner Trócaire. Deze organisatie voorziet de bevolking in Gedo van
water en sanitair en behandelt slachtoffers van de cholera-uitbraak die is ontstaan door de
droogte. Trócaire werkt in Belet Hawa, Dollow, Luuq en Garbaharrey.
In Zuid-Soedan werkt Cordaid in de deelstaten Wau, Unity en Upper Nile. Cordaid levert daar
voedsel en water (via coupons) en verbetert de sanitaire voorzieningen. Daarnaast werkt
Cordaid ook met ziekenhuizen samen om de ondervoeding van kinderen te bestrijden. In
Zuid-Soedan heeft Cordaid eigen projecten en projecten die worden geïmplementeerd via
onze zusterorganisatie (lokale Caritas) en via Zuid-Soedanese partners. Zowel in Somalië als
in Zuid-Soedan verleent Cordaid noodhulp aan de meest kwetsbare mensen die getroffen zijn
door droogte en/of geweld. Dit zijn voor een groot gedeelte ontheemde kinderen, (zwangere)
vrouwen, ouderen en mensen met een beperking.
In Oeganda ligt het accent van de hulpverlening ook op het verbeteren van water en sanitaire
voorzieningen en op het verhogen van de zelfredzaamheid (levensonderhoud). In NoordOeganda werkt Cordaid samen met lokale Caritas-organisaties en ondersteunt Cordaid ZuidSoedanese vluchtelingen die naar Oeganda zijn gevlucht.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
Cordaid is sinds 1970 actief in Zuid-Soedan. Cordaid heeft er verschillende projecten op het
gebied van gezondheidszorg, noodhulp, water en sanitaire voorzieningen, voedsel en
supplementaire voeding, het verhogen van de weerbaarheid, activiteiten op het gebied van
bescherming, het genereren van inkomen en verzorgen van onderdak.
Cordaid werkt op dit moment in 4 deelstaten, namelijk Upper Nile, Eastern Equatoria, Unity
and Western Bahr El Ghazal (WBG). Ons budget voor 2017 bedroeg 20 miljoen euro
waarvan een groot deel aan noodhulp is besteed. Cordaid's humanitaire activiteiten
concentreren zich op dit moment op de deelstaten WBG, Upper Nile en Unity.
Somalië
Cordaid is sinds 1992, deels via het Caritas-netwerk, actief in Somalië. In Jubaland, South
West State en Hir Shabelle State heeft Cordaid verschillende projecten op het gebied van
gezondheidszorg, noodhulp, water en sanitaire voorzieningen, voedsel en supplementaire
voeding, het verhogen van de weerbaarheid, activiteiten op het gebied van bescherming, het
genereren van inkomen en verzorgen van onderdak. Ons humanitaire budget voor 2017
bedroeg 5,5 miljoen euro.
Oeganda
Cordaid is sinds 1970, deels via het Caritas-netwerk, actief in Oeganda. Daar heeft Cordaid
verschillende projecten op het gebied van gezondheidszorg, water en sanitaire
voorzieningen, voedsel en supplementaire voeding, onderwijs, activiteiten op het gebied van
bescherming en het genereren van inkomen. Ons budget voor 2017 bedroeg 5 miljoen euro,
waarvan een kleine 1,6 miljoen aan noodhulp is besteed.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 5.297.083

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 5.297.083 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

VOEDSEL
Vanwege de hongersnood zijn de activiteiten in Unity, Upper Nile en WBG er vooral op
gericht om ervoor te zorgen dat inwoners en ontheemden voldoende voedsel hebben. Dit
doet Cordaid door geld of een coupon te geven waarmee mensen hun eigen voedsel kunnen
kopen. Daar waar lokale markten niet functioneren of wanneer mensen niet zelf hun voedsel
kunnen kopen vanwege ziekte, ouderdom of een beperking, brengt Cordaid het voedsel naar
de mensen toe.
Daarnaast worden in speciale behandelcentra in Unity (Guit & Rubkhona) (ernstig)
ondervoede kinderen en zwangere vrouwen bijgevoed. Eerst worden mensen gescreend en
de ondervoede mensen en kinderen worden vervolgens doorverwezen naar ziekenhuizen
voor behandeling. De behandeling in deze speciaal daartoe ingerichte centra bestaat uit het
bijvoeden met calorierijke medische voeding van zwangere vrouwen en kinderen in het
bijzonder.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In Aburoc (Upper Nile) and Wau (WGB) ontvingen 7.800 families
28-02-2018
voedselcoupons om sorghum, rijst, olie, bonen en uien te kunnen
kopen.
• In WBG heeft Cordaid 10.000 voedselpakketten uitgedeeld aan
1.400 zeer kwetsbare mensen, zoals alleenstaande ouderen en
mensen met een beperking. Via Caritas Wau hebben daarnaast 98
mensen 2 keer per dag een maaltijd ontvangen (47.040 maaltijden
in totaal). Deze mensen kunnen vanwege ouderdom of vanwege
hun beperking of een ziekte niet voor zichzelf zorgen.
• In Unity zijn door middel van het trainen van mensen uit
gemeenschappen om ondervoeding te herkennen (59 mensen zijn
getraind), veel kinderen en zwangere vrouwen geïdentificeerd die in
aanmerking komen voor een behandeling tegen ondervoeding. Zij
worden in 2 centra in Bentiu behandeld. 6.647 kinderen en 1.371
zwangere vrouwen zijn gescreend op ondervoeding en uiteindelijk
heeft Cordaid 576 kinderen en 187 vrouwen behandeld voor diverse
vormen van ondervoeding.
• Om ook preventief te werk te kunnen gaan, zijn 10 mensen getraind
om gemeenschappen het belang van goede voeding uit te leggen
en te promoten, met name onder zwangere vrouwen en kinderen.
Dit helpt het tegengaan van ondervoeding.
• 16.15 MT medische voeding is door Cordaid gedistribueerd in de
afgelopen periode.
Besteed bedrag
• € 602.757
tot 28-02-2018
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WATER EN SANITAIRE VOORZIENING
In april 2017 deed Cordaid onderzoek in Fashoda (Kodok) in de deelstaat Upper Nile naar de
noden van de mensen in het gebied. Echter, niet veel later braken hier heftige gevechten uit
en veel mensen uit het gebied vluchtten naar Aburoc. Ook het team van Cordaid werd
geëvacueerd. Op het moment dat Cordaid toegang had tot Aburoc, bleek uit een nieuw
onderzoek dat in dit gebied meer dan 10.000 ontheemden in Aburoc verbleven, zonder veilig
drinkwater, latrines of wasvoorzieningen.
Vanwege de enorme noden in zowel Upper Nile (Aburoc) maar ook WBG (Wau) heeft
Cordaid in dit gebied voor 24.100 mensen gezorgd voor veilig water en sanitaire
voorzieningen door het repareren en bouwen van waterputten, het bouwen van latrines,
distribueren van hygiënekits en waterzuiveringstabletten. Ook heeft Cordaid mensen uit de
dorpen geleerd beter voor hun persoonlijke hygiëne te zorgen om zo ziektes tegen te gaan.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In Upper Nile en WBG zijn 240 latrines gebouwd waardoor 4.800
28-02-2018
ontheemden nu niet meer hun behoefte hoeven te doen achter een
boom. Dit zorgt voor verminderde kans op ziektes. Ook hebben
deze mensen nu faciliteiten om de handen te wassen.
• Door het herstellen van oude en kapotte waterputten en het
aanleggen van nieuwe waterputten hebben 8.000 ontheemden in
Upper Nile en WBG nu veilig drinkwater.
• In Upper Nile en WBG zijn 2.900 hygiënekits uitgedeeld en 15.600
ontheemden zijn getraind in betere persoonlijke hygiëne.
• Om de hygiëne van kinderen te verbeteren in de kampen voor
ontheemden, heeft Cordaid ook 3 'kids clubs' opgericht. Tijdens de
bijeenkomsten van deze clubs wordt er op een speelse manier
aandacht besteed aan hun persoonlijke hygiëne door middel van
liedjes, theater en dans. Uit latere bezoeken en gesprekken met de
mensen in het kamp is gebleken dat dit een zeer effectieve manier
is geweest om kinderen, maar ook hun ouders, hygiëne bij te
brengen.
• In Upper Nile zijn 96.000 waterpurificatietabletten gebruikt om
ervoor te zorgen dat meer dan 4.200 mensen veilig drinkwater tot
hun beschikking hadden.
• In de IDP camps in Wau (WBG) heeft Cordaid door het bouwen van
14 wasgelegenheden, gezorgd voor een veilige omgeving met meer
privacy voor met name vrouwen en meisjes om zichzelf te kunnen
wassen.
Besteed bedrag
€ 419.308.
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
In WBG, Unity en Upper Nile heeft Cordaid met de gemeenschappen samengewerkt om ze
weerbaarder te maken om weer voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit heeft Cordaid gedaan
door afhankelijk van het gebied bijvoorbeeld mensen zaden en gereedschap te geven. Ook
hebben we mensen getraind om meer gewassen te groeien, zodat ze niet alleen voldoende te
eten hebben maar ook producten kunnen verkopen en zo een inkomen krijgen. In Upper Nile
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hebben mensen visgerei gekregen. Ook heeft Cordaid mensen tijdelijk een inkomen gegeven
doordat ze activiteiten voor de gemeenschap hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld door zwerfvuil
op te ruimen. Daarnaast hebben mensen gewoon geld ontvangen. Ze konden daarmee zelf
bepalen wat ze het meest nodig hadden. Cordaid heeft ook een test gedaan met het geven
van geld om zelf een inkomen te genereren. Cordaid heeft meer dan 100.000 mensen met al
deze activiteiten geholpen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot 28- • In Upper Nile heeft Cordaid zaden (voor o.a. okra, aubergine, mais,
02-2018
uien, tomaten, watermeloen en sorghum) en gereedschap
uitgedeeld aan 800 families. 2.380 andere families ontvingen
visgerei. 611 families ontvingen geld dat ze naar eigen inzicht
konden uitgeven en 400 families ontvingen geld waarmee ze zelf
geiten konden kopen. Ook zijn er activiteiten uitgevoerd zoals het
begaanbaar maken van de landingsstrip in Kodok en het
schoonmaken van dorpen, waarvoor 1.973 families geld hebben
ontvangen. Mensen deden het werk voor 5 dagen. De lokale
economie kon deze impulsen erg goed gebruiken.
• In Unity ontvingen 688 families in Guit en Rubkhona geld waarmee
ze geiten hebben gekocht. In Leer hebben 6.000 mensen zaden,
gereedschap en visgerei ontvangen. Ook kregen ze een agrarische
training. Daarnaast ontvingen visgerei.
• In alle 3 staten waar Cordaid met Giro555-fondsen heeft gewerkt
(WBG, Unity en Upper Nile) hebben 9.000 families zaden
ontvangen.
• 3.192 mensen namen deel aan agrarische trainingen.
Besteed bedrag
€ 976.860
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Cordaid implementeerde de met Giro555-geld gefinancierde projecten in WBG en Unity met
behulp van Caritas Wau, WDG en Unido. Cordaid voorziet deze lokale partners van
projectmanagement en operationele ondersteuning. Daarnaast traint het Cordaid hen op het
gebied van projectmanagement, aanbestedingen, financiële administratie en rapportage.
Cordaid implementeert alle activiteiten op het gebied van water en sanitatie en voedsel (in
Upper Nile) zelf. Hiervoor is een lokaal technisch team aangenomen dat de activiteiten
uitvoert, overziet en monitort.
Het Cordaid-team in Juba ondersteunt eigen staf en partners en reist regelmatig voor een
periode naar de 3 staten af waar de projecten zich bevinden.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 777.702
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
In sommig gebieden waar Cordaid werkt, breken regelmatig gevechten uit. Vooral in Unity en
Upper Nile. Dit zorgt voor grote vertragingen in het leveren van hulp. Naast deze vertraging
(evacuaties) zorgt de onveiligheid ook voor instabiele markten. De continue gevechten zorgen
er ook voor dat hele gemeenschappen uiteenvallen, omdat iedereen naar alle kanten op de
vlucht slaat. Dit heeft grote gevolgen voor de cohesie binnen gemeenschappen en het heeft
tijd nodig om de gemeenschappen weer te laten settelen. Daarnaast vluchten mensen
meerdere keren, soms door het geweld en soms door het gebrek aan voedsel. Dit jaar is het
regenseizoen laat en is de verwachting dat de oogst weer zal tegenvallen.
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Hulp komende maanden Zuid-Soedan
Cordaid zal de met Giro555-geld gefinancierde projecten linken met ander projecten,
gefinancierd door externe donoren en eigen fondsen, zodat een groot deel van de activiteiten
(met name de cash-activiteiten) kunnen worden voortgezet. Deze geven mensen namelijk
meer keuze, respect en stimuleren lokale economieën. In Upper Nile neemt Cordaid's
Resilience Unit het project over en maken ze de mensen weerbaarder voor toekomstige
rampen.
Somalië

VOEDSEL
Om ervoor te zorgen dat ontheemde mensen in Luuq geen negatieve overlevingsstrategieën
gebruiken, hebben de meest kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen voedselpakketten
ontvangen. Deze voedselpakketten bevatten voeding voor één maand en bestaan uit 50 kilo
rijst, 3,5 kilo suiker, 3 liter zonnebloemolie en 7 kilo bonen. Het voedselpakket is zo
samengesteld dat elk lid van de familie 1.700 kcal per dag binnenkrijgt. Mensen die in
aanmerking komen voor een pakket zijn families met aan het hoofd alleen een vrouw,
ouderloze families, ouderen zonder familie, families waarvan één of meerdere kinderen
ondervoed is/zijn en families die zo door de droogte zijn getroffen dat ze geen vee of land
meer hebben.
De verwachting was dat eind 2017 de hoeveelheid regen tegen zou vallen. Daarom hebben
kinderen die ondervoed waren of het risico tot ondervoeding liepen, extra voedzame pap
ontvangen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot 28- • 570 families in Luuq hebben 6 maanden lang elke maand een
02-2018
voedselpakket ontvangen waardoor hun calorie-inname is verhoogd
en met name het aantal ondervoede kinderen is gereduceerd.
• Ondervoede kinderen van 3.000 families namen deel aan het
therapeutisch voedingsprogramma en zijn 2 maanden lang
bijgevoed.
• 3.000 kinderen (1.584 jongens en 1.416 meisjes) die het risico
liepen om ondervoed te raken, hebben preventief extra voedzame
pap ontvangen om zo mogelijke ondervoeding tegen te gaan.
Besteed bedrag € 413.516
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENING
Cordaid’s zusterorganisatie Trócaire heeft nieuwe watertoevoersystemen in vier
districtsziekenhuizen in Bellet Hawa, Dollow, Luuq en Garbaharrey gebouwd of bestaande
systemen gerehabiliteerd. Daarnaast zijn ook de sanitaire voorzieningen in de ziekenhuizen
en vier scholen verbeterd, door de aanleg van latrines en handwasmogelijkheden. Ook wordt
aandacht besteed aan de hygiëne van schoolgaande kinderen en mensen in de
ziekenhuizen.
Het medisch afval wordt nu zorgvuldig gescheiden en indien mogelijk verbrand. Dit alles
wordt gedaan zodat de kans op het uitbreken van infectieziekten zoveel mogelijk wordt
gereduceerd. Cholera-epidemieën zijn endemisch in het gebied waar Cordaid werkt. In totaal
heeft Cordaid 3.902 mensen met cholera behandeld. Naast de behandeling pakt Cordaid ook
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het infectiegevaar aan bij de bron. Cholerapatiënten worden gescheiden en hygiënetraining is
erg belangrijk.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Rehabilitatie en installatie van watertoevoersystemen in 7
28-02-2018
gezondheidsposten en ziekenhuizen en 4 scholen in Bellet Hawa,
Dollow, Luuq en Garbaharrey.
• Installatie van pitten en een afvalverbrandingsinstallatie voor het
medisch afval in 4 ziekenhuizen in Bellet Hawa, Dollow, Luuq en
Garbaharrey.
• Installatie van waterafvoersystemen bij 2 scholen en 3
gezondheidsposten in Bellet Hawa, Dollow and Luuq.
• Constructie van latrines in 6 scholen en 4 gezondheidsposten en
ziekenhuizen in Bellet Hawa, Dollow, Luuq en Garbaharrey.
• Verbeteren van de handwasfaciliteiten in 2 ziekenhuizen en 3
scholen in Bellet Hawa and Luuq.
• Training van 15 community health workers (zie hieronder).
• De hygiëneboodschappen gaan over het filteren en behandelen van
water zodat het veilig genoeg is om te drinken, het wassen van
handen en hoe vaak of wanneer dit te doen en de hygiëne om en
rond het huis.
• Distributie van hygiënekits aan 8.519 families in de 3 districten
(Bellet Hawa, Dollow en Luuq). Ook ontvingen 961 meisjes
maandverband waardoor ze gewoon naar school kunnen blijven
gaan. De distributie ging gepaard met het verspreiden van hygiëne
boodschappen aan 16.150 mensen die door 15 hiervoor speciaal
getrainde ontheemden werden verkondigd.
• Als (tijdelijke) noodoplossing voor de afwezigheid van water zijn de
afgelopen maanden 450 families (2.700 ontheemden) voorzien van
veilig drinkwater. Het water werd met watertrucks gebracht. In totaal
is er 2.268.000 liter water aangeleverd. Intussen wordt er ook
gewerkt aan een permanente oplossing door putten te slaan.
• In 3 districten in Gedo heeft Cordaid ook 6 vergaderingen over acute
diarree georganiseerd voor 270 mensen (162 mannen en 108
vrouwen). Daarnaast zijn 21 mensen opgeleid om het water te
chlorineren zodat het veilig is om te drinken.
Besteed bedrag
€ 482.979
tot 28-02-2018

GEZONDHEIDSZORG
De hiervoor genoemde verbeteringen in water en sanitaire voorzieningen in ziekenhuizen en
scholen zijn erop gericht om bijvoorbeeld een ziekte als cholera te bestrijden. Cholera is een
gevaarlijke ziekte, vooral voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Elke jaar overlijden
veel mensen in Somalië aan deze ziekte.
De ziekte kan zich razendsnel verspreiden omdat door de droogte het weinige water gedeeld
wordt met (en dus vervuild raakt door) het vee. De hygiëne laat vaak ernstig te wensen over.
Door de droogte raken mensen ondervoed en zijn dan extra kwetsbaar voor dit soort ziekten.
Cordaid’s zusterorganisatie verbetert de sanitaire voorzieningen en behandelt mensen met
cholera in speciale behandelingscentra. Deze centra zijn gescheiden van de mensen en
ziekenhuizen om zo het infectiegevaar in te perken.
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Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Aankoop van 17 medische kits voor cholerabehandeling. Een groot
28-02-2018
deel van de kits is reeds gebruikt. Maar er is in elk ziekenhuis nog
een kit om de mensen, die in het aankomende regenseizoen
cholera krijgen te behandelen.
• Opzetten en verbeteren van 4 cholera-behandelingscentra in Belet
Hawa, Luuq en Dollow. Daar zijn 3.902 mensen met cholera
behandeld. Als direct gevolg van de interventie heeft Cordaid de
cholera-uitbraak in de 4 districten waar Cordaid werkt weten in te
dammen.
• 23.344 patiënten zijn behandeld in het ziekenhuis en
gezondheidspost in Garbaharrey voor diaree, malaria of infecties
aan de luchtwegen. Dit was mogelijk doordat medicijnen met de
Giro555-fondsen konden worden gekocht aangezien er weinig tot
geen medicijnen aanwezig waren.
• 5 gezondheidsmedewerkers (2 vrouwen en 3 mannen) in de lokale
gemeenschappen zijn getraind. Elke gezondheidsmedewerker heeft
1 district waar hij of zij rond gaat om mensen uit leggen dat ze beter
voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen door meer aandacht te
besteden aan persoonlijke hygiëne.
• Daarnaast zijn 10.388 vrouwen en 5.812 mannen onderricht in de
verschijnselen van cholera, hoe cholera te voorkomen en hoe het
behandeld moet worden.
Besteed bedrag
€ 113.367
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Het project maakt onderdeel uit van een groter programma om de hongersnood in Somalië
tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat het project goed en op tijd wordt geïmplementeerd is
er een projectcoördinator aangenomen.
Deze projectcoördinator heeft een brede achtergrond in watervoorzieningen. Hij geeft leiding
aan een team van 20 mensen die dit project in 4 districten implementeren.
De transportkosten zijn hoger dan normaal vanwege het feit dat Gedo meestal alleen per
vliegtuig bereikbaar is ivm onveiligheid en het toenemende geweld naar hulpverleners. De
monitoring van het project wordt gedaan op basis van resultaatgerichte financiering en houdt
de vaart in de voortgang van het project.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 284.881
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
De veiligheid in Gedo blijft een groot probleem. Van tijd tot tijd zijn gebieden niet toegankelijk
vanwege geweld. Dit heeft in een aantal gevallen voor vertraging van projectactiviteiten
gezorgd. Gelukkig kon een monitoringbezoek van Cordaid wel doorgaan.
e
De droogte in Somalië blijft aanhouden, nu het regenseizoen al voor een 4 keer onvoldoende
regen heeft gebracht. Dit is enorm zorgwekkend want de stroom ontheemden vanwege
droogte maar ook geweld, blijft toenemen. Dit zorgt ervoor dat de toch al beperkte
voorzieningen nog verder onder druk komen te staan, met name de water en sanitaire
voorzieningen. Met als gevolg dat de kansen op hongersnood en ziektes zoals cholera
toenemen.
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Hulp komende maanden Somalië
De verbeterde water- en sanitaire voorzieningen heeft ervoor gezorgd dat de choleraepidemie is ingedamd. Daarnaast zijn de ziekenhuizen en gezondheidsposten nu beter
uitgerust om cholera te behandelen, zodat de ziekte niet explosief groeit. De komende
maanden kunnen mensen nog steeds naar de ziekenhuizen voor behandeling. Door de
hygiëneboodschappen is de houding van mensen ten aanzien van bijvoorbeeld het wassen
van handen en veilig drinkwater, veranderd. Dit zorgt voor het terugdringen van ziektes zoals
diarree. Er is hard gewerkt om het aantal ondervoede kinderen en volwassenen terug te
dringen. Echter, als de droogte aanhoudt, zal er opnieuw ingegrepen moeten worden.
Oeganda

WATER EN SANITAIRE VOORZIENING
De stroom van vluchtelingen uit Zuid-Soedan (op dit moment wonen bijna 1,4 miljoen
vluchtelingen in Oeganda, waarvan ruim 1 miljoen uit Zuid-Soedan) zorgt ervoor dat
voorzieningen zoals water en sanitair erg onder druk komen te staan. Daarom werkte Cordaid
samen met Caritas-partners in Noord-Oeganda om deze voorzieningen uit te breiden.
Uit onderzoek bleek dat slechts 3% van de vluchtelingen een latrine had. Daarom heeft
Cordaid voor 2.000 families latrines en 20 latrines in 2 scholen (voor meer dan 3.000
schoolkinderen) gebouwd.
Omdat er ook een gebrek aan veilig drinkwater is in Imvepi en Omugo, twee nederzettingen
voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan, heeft Cordaid bestaande watervoorzieningen
geautomatiseerd en gerepareerd. Daarnaast was de hygiënekennis onder de mensen erg
laag, dus heeft Cordaid die kennis verbeterd door middel van training.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Na de onderzoeken naar eventuele nieuwe waterbronnen of de
28-02-2018
mogelijkheid tot het verbeteren van bestaande bronnen, is een
volledig geautomatiseerde watersysteem gebouwd. Dit nieuwe
systeem voorziet 4.600 mensen van water en kan maximaal
100.000 liter water per dag pompen (voor 5.000 mensen).
• Om de kans op ziektes te verlagen, met name onder kwetsbare
kinderen en ouderen, zijn 3.145 mensen getraind in hoe beter om te
gaan met hygiëne. Dit is gedaan door eerst vluchtelingen te
rekruteren die getraind zijn in hygiëne. Deze hygiënepromoters zijn
vervolgens de nederzettingen ingegaan en hebben de mensen daar
getraind. Daarnaast zijn 110 hygiënepakketten uitgedeeld, met
name aan vrouwen en meisjes.
• Door de bouw van 2.000 familielatrines, maar ook schoollatrines en
latrines op de markten in zowel Imvepi en Omugo, hebben 4.717
mensen nu toegang tot fatsoenlijke sanitaire voorzieningen en
hoeven niet meer hun behoefte te doen in het openbaar, waardoor
de kans op ziektes is verminderd.
• De 2 ziekenhuizen in beide nederzettingen zijn ook voorzien van
een overdekte wachtruimte. Voorheen zaten mensen in de regen of
hete zonuren buiten te wachten en nu zitten ze beschut.
Besteed bedrag
€ 418.707
tot 28-02-2018
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LEVENSONDERHOUD
In Oeganda zijn de activiteiten op het gebied van levensonderhoud gericht op het
zelfvoorzienend maken van de vluchtelingen. De in Oeganda geregistreerde vluchtelingen
ontvangen van de overheid een stukje grond dat ze kunnen bewerken. Omdat veel
vluchtelingen vaak alles hebben moeten achterlaten, zorgt Cordaid voor zaden, cassave,
fruitboompjes, gereedschap en training zodat mensen zelf in hun eten en inkomen kunnen
voorzien. Om ervoor te zorgen dat er geen conflicten ontstaan tussen de vluchtelingen en de
Oegandezen, ontvangen de meest kwetsbare Oegandezen ook zaden. Cordaid werkte
samen met de lokale Caritas (Caritas Arua) in Impevi en heeft in de afgelopen periode 11.000
mensen 10.000 vluchtelingen en 1.000 van de gastgemeenschap) geholpen met activiteiten
gericht op levensonderhoud.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Zaden (20.000 kilo mais, 10.000 kilo sorghum, 10.000 kilo
28-02-2018
spliterwten, 10.000 pakjes met okrazaden, en 10.000 zakjes met
amanranthuszaden) en gereedschap zijn uitgedeeld aan 10.000
(4.477 mannen en 5.523 vrouwen) families. Ook ontvingen zij een
agrarische training.
• 18.000 kilo mix zaden (sesam, bonen, pinda's, mais en cassave) is
uitgedeeld aan de 1.000 meest kwetsbare families die in het gebied
wonen waar de vluchtelingen zijn.
• Nieuwe vluchtelingen zijn geïntegreerd door middel van het opzetten
van boerengroepen. In de afgelopen 8 maanden zijn 121 groepen
opgezet (25 boeren per groep) bestaande uit vluchtelingen maar
ook mensen van de lokale gemeenschap. De groepsleiders (19
vrouwen en 10 mannen) hebben 3 weken een speciale training
gevolgd en verbouwen nu samen groenten zoals tomaten,
boerenkool en andere koolsoorten. 80 boerengroepen ontvingen
agrarische middelen zoals kruiwagens, spaden en jerrycans. 20
cassavesnijders zijn uitgedeeld en 4 ontvingen een molen om
cassavemeel te produceren. 15 van de boerengroepen zijn opgezet
en getraind als spaargroep.
• 18.000 jonge fruitboompjes en kippen zijn aan 3.900 families
uitgedeeld.
Besteed bedrag
€ 324.263
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Cordaid implementeert zelf de activiteiten op het gebied van water en sanitaire voorzieningen.
De levensonderhoudprojecten worden uitgevoerd door Caritas Arua. Cordaid voorziet Caritas
van projectmanagement en operationele ondersteuning. Een klein Cordaid-team ondersteunt
Caritas in Oeganda vanuit Kampala en reist regelmatig voor een periode naar het noorden
waar de projecten zijn. Het Cordaid-team traint Caritas op gebied van projectmanagement,
aanbestedingen, financiële administratie en rapportage. Hiervoor is een lokaal technisch team
aangenomen dat de activiteiten uitvoert, overziet en monitort en dat tevens de activiteiten op
gebied van water en sanitaire voorzieningen uitvoert.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 111.947
tot 28-02-2018
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Uitdagingen en beperkingen Oeganda
Vanwege Oegandese regelgeving en de aanwezigheid van diverse andere actoren in Imvepi,
liep het testen van de bestaande pompen voor mechanisatie grote vertraging op en dat had
weer gevolgen voor het aanleggen van de watervoorziening.
In het begin waren er problemen met de registratie omdat een groot aantal families meerdere
keren was geregistreerd. Als gevolg daarvan is Cordaid naar een andere zone binnen de
nederzetting gegaan, maar liep de distributie van zaden en gereedschap enige vertraging op.
Cordaid opereert in Oeganda via Caritas Oeganda en Caritas Arua. Onze eigen registratie is
een langdurig en moeizaam proces.
Het werken in complexe conflictsituaties kent veel uitdagingen en risico’s. Ondanks alle
maatregelen is in Oeganda een deel van de met Giro-555 geld betaalde materialen
verdwenen uit de opslag. De lokale politie is ingeschakeld en een intern onderzoeksteam is
aan het kijken of de materialen kunnen worden teruggehaald. Als dat niet lukt, worden de
materialen met eigen geld opnieuw gekocht en worden de aan te leggen latrines alsnog
gerealiseerd zodat er geen Giro-555 geld verloren gaat.
Hulp komende maanden Oeganda
Cordaid heeft de watersystemen en de openbare toiletten overgedragen aan de lokale
overheid in Impevi en Omugo. Zij zijn door Cordaid getraind en onderhoud en reparatie zal
door hen worden uitgevoerd, onder toezicht van UNHCR.
Daarnaast zal Cordaid, met eigen fondsen, het aantal huishoudlatrines verder uitbreiden in de
komende maanden om op die manier toch de benodigde 1.500 latrines te kunnen bouwen.
Deze latrines zullen dan overgedragen worden aan de families die zorg dragen voor
onderhoud en reparatie.
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2.3 ICCO & Kerk in Actie
Over ons
ICCO & Kerk in Actie is in samenwerking met het internationale netwerk de ACT Alliance al
jaren actief in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië, Ethiopië, en Kenia. De ACT Alliance voert
momenteel in alle vijf genoemde landen diverse noodhulpprogramma's uit in samenwerking
met lokale organisaties. Het programma van ICCO & Kerk in Actie voor deze actie van
Giro555 maakt hier onderdeel van uit.
ICCO & Kerk in Actie heeft eigen landenkantoren in Ethiopië en Zuid-Soedan en gedeelde
ACT Alliancekantoren in Nigeria, Somalië en Kenia. De hulp voor deze actie wordt gegeven
via eigen lokale partnerorganisaties en via leden van de ACT Alliance. Lokale stafleden
plannen, implementeren en monitoren de activiteiten in nauwe samenwerking met de lokale
bevolking. Bovendien werkt ICCO & Kerk in Actie voor deze Giro555-actie samen met twee
Nederlandse particuliere initiatieven die samenwerken met organisaties in Somalië en in
Kenia.
De ACT Alliance heeft in elk van de vijf landen waar ICCO & Kerk in Actie actief is een ACT
Forum. In deze ACT Fora coördineren de ACT Alliance-organisaties de hulp onderling en
zorgen zij voor afstemming hiervan met andere (internationale) actoren.
De hulp die ICCO & Kerk in Actie biedt is met name gericht op voedselpakketten, geld voor
voedsel, aanvoer van water, aanleg van waterputten en sanitaire voorzieningen en activiteiten
gericht op levensonderhoud.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
ICCO & Kerk in Actie is al van voor de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan actief in het land.
Sinds het uitbreken van de onlusten in 2013 levert ICCO & Kerk in Actie noodhulp,
voornamelijk gericht op water en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid en bescherming.
In de afgelopen 4 jaar zijn tienduizenden mensen bereikt in verschillende delen van ZuidSoedan. ICCO & Kerk in Actie werkt voor deze Giro555-actie in ACT Alliance verband samen
met lokale partners Global Aim (in Magwi en Torit, Equatoria’s) en Nile Hope (in Unity,
Jonglei), en via eigen implementatie (in Magwi, Oost Equatoria).
Somalië
ICCO & Kerk in Actie is via het internationale netwerk van de ACT Alliance al vele jaren
vertegenwoordigd in meerdere delen van Somalië. Er worden programma’s uitgevoerd op het
gebied van noodhulp, duurzame ontwikkeling en vredesopbouw. ICCO & Kerk in Actie werkt
voor deze Giro555-actie samen met het Duitse ACT Alliancelid Diakonia Katastrophen Hilfe.
Tijdens de vorige Giro555-actie in 2011-2012 heeft ICCO & Kerk in Actie ook met goed
resultaat met hen samengewerkt. Ter plaatse wordt samengewerkt met een lokale
partnerorganisatie in de Galguduud-regio. Verder werkt ICCO & Kerk in Actie deze Giro555actie samen met een particulier initiatief uit Nederland (FSAN).
Noordoost-Nigeria
ICCO & Kerk in Actie werkt sinds 2003 in Noordoost-Nigeria op het gebied van
vredesopbouw onder andere via de ACT Alliance. Sinds 2015 wordt noodhulp verleend in
Noordoost-Nigeria in de sectoren voedselzekerheid, water en sanitaire voorzieningen,
basisbenodigdheden, bescherming en psychosociale ondersteuning. ICCO & Kerk in Actie
werkt hiervoor samen met ACT Alliancepartner Christian Aid en lokale organisatie EYN. Meer
dan 300.000 mensen in nood zijn met levensreddende hulp bereikt. ICCO & Kerk in Actie
doet dit met eigen fondsen vanuit de kerken en met financiële steun vanuit diverse donoren
zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en EO Metterdaad.
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Kenia
ICCO & Kerk in Actie is al vele jaren actief in Kenia op het gebied van duurzame ontwikkeling
en noodhulp. ICCO & Kerk in Actie werkt daarbij samen met lokale partnerorganisaties en
partners van het ACT Alliancenetwerk. Om redenen van efficiëntie en focus op de grootste
noden, werkte ICCO & Kerk in Actie met Giro555-geld voornamelijk in vier andere landen,
d.w.z. Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Ethiopië en Somalië. In Kenia werkte ICCO & Kerk in
Actie voor deze Giro555-actie samen met het lokale ACT Alliancelid de Anglicaanse Kerk
(ACK-DOSS) en ook op kleine schaal met een particulier initiatief - Welzijn Wajir.
Ethiopië
ICCO & Kerk in Actie is al ruim 35 jaar actief in Ethiopië op het gebied van duurzame
ontwikkeling en noodhulp. ICCO & Kerk in Actie voert in vanuit ons kantoor in Addis Abeba
samen met lokale partnerorganisaties programma’s uit op het gebied van noodhulp,
rampenpreventie, voedselzekerheid, en economische ontwikkeling. Binnen deze Giro555actie wordt samengewerkt met twee sterke lokale organisaties met activiteiten in Oromia:
Hundee en het lokale ACT Alliance lid de Evangelische Mekane Jezus Kerk (EECMY).
Beiden hebben ook tijdens de vorige Giro555-actie in 2011-2012 goed werk geleverd.
Totaal ontvangen van Giro555:

€ 3.009.317

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 3.009.317 (100% van het ontvangen bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

VOEDSEL
Om acute honger tegen te gaan heeft ICCO & Kerk in Actie voedselpakketten uitgedeeld.
Ondervoeding is een groot probleem in Zuid-Soedan. ICCO & Kerk in Actie heeft ervoor
gezorgd dat de mensen het belang van goede voeding beter begrijpen door voorlichting te
geven aan gezinnen met baby's, jonge kinderen of borstvoeding gevende moeders. Hierdoor
is het aantal mensen met ondervoeding afgenomen.
De voedselhulp in het droge seizoen werd gekoppeld aan het uitdelen van zaden en
gereedschappen om zelf voedsel te verbouwen en vis te vangen, zodat er na het
regenseizoen weer geoogst kon worden en om in het laagseizoen vis te kunnen vangen.
ICCO & Kerk in Actie heeft noodhulp verleend in Fangak, Nyirol, Leer en Eastern Equatoria.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Voedselpakketten zijn uitgedeeld aan 1.000 huishoudens,
28-02-2018
overeenkomend met 6.000 personen.
• Er is toegenomen bewustwording bij mensen over het belang van
goede voeding in 1.200 gezinnen met baby's, jonge kinderen en
borstvoeding gevende vrouwen.
• 1.050 kinderen onder 5 jaar zijn gescreend op ondervoeding en
hebben bijvoeding gekregen in de vorm van plumpynut, plumpydoz
en super cereals. 34 borstvoeding gevende vrouwen hebben
bijvoeding gekregen en hun conditie is verbeterd.
• 254 ernstig ondervoede kinderen zijn behandeld voor ondervoeding
en hun conditie is verbeterd.
Besteed bedrag
€ 119.828
tot 28-02-2018
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WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Toegang tot schoon drinkwater is essentieel om te overleven. Door het repareren van
waterputten hoeven vrouwen niet in onveilige gebieden water te halen. Basisbehoeftes als
zeep en waterpurificatietabletten zijn uitgedeeld. In sommige gemeenschappen was ook grote
behoefte aan latrines, dus zijn nieuwe latrines gebouwd en kapotte latrines gerepareerd. Ook
zijn mensen getraind om onderhoud te plegen aan gerepareerde waterpompen en gebouwde
latrines. Deze hardware, in combinatie met de gegeven trainingen over goede sanitaire
gewoontes, heeft geleid tot minder water gerelateerde ziektes in de bereikte
gemeenschappen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 30 nieuwe latrines zijn gebouwd voor 1.500 personen en voor 7.918
28-02-2018
personen zijn latrines gerepareerd, in totaal dus verbeterde sanitaire
voorzieningen voor 9.418 personen.
• 66 waterputten zijn aangelegd of gerepareerd, waardoor 34.200
mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater.
• 1.000 meisjes hebben sanitaire kits ontvangen.
• 500 dozen met waterzuiveringstabletten zijn uitgedeeld (25.000
stuks). Hiervan hebben 2.750 gezinnen geprofiteerd.
• 397 personen ontvingen training over sanitaire gewoontes, als
promotor, als technicus of als water management comité-lid (waar
we per comite 1 lid hebben meegeteld).
• 21.400 mensen hebben voorlichting over sanitaire gewoontes
ontvangen, 1.400 gezinnen van 6 personen in Eastern Equatoria
maakt 8.400 mensen en ruim 13.000 mensen in Nyirol en Leer.
Besteed bedrag
€ 164.085
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
Toegang tot voedsel en levensonderhoud was door de droogte en crisis in Zuid-Soedan een
groot probleem. Naast het bieden van voedselhulp heeft ICCO & Kerk in Actie zaden en
gereedschappen uitgedeeld om zelf voedsel te kunnen verbouwen of vis te kunnen vangen.
Na het regenseizoen kon zodoende weer geoogst worden en in het laagseizoen kon gevist
worden.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Zaden en gereedschappen voor eigen voedselverbouw zijn verstrekt
28-02-2018
aan 5.750 gezinnen (34.500 personen). 2.450 gezinnen (14.700
mensen) van deze groep ontvingen ook visgerei.
• Aan 500 andere gezinnen (3.000 personen) is enkel visgerei
uitgedeeld om te kunnen vissen.
• Er is training gegeven aan 800 gezinnen (4.800 personen) over het
verbeteren van landbouwtechnieken inclusief moestuinen en
vistechnieken en vers houden van vis.
• Er is aan 3.250 gezinnen (19.500 personen) een geldelijke bijdrage
uitgereikt om etenswaren of andere spullen zoals luiers te kunnen
kopen die men het meeste nodig had, daar waar een lokale markt
aanwezig was.
Besteed bedrag
€ 928.172
tot 28-02-2018
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BESCHERMING
Bescherming was een integraal onderdeel van de activiteiten van ICCO & Kerk in Actie in
Zuid-Soedan. Zo werd er in de voorlichting over hygiëne aandacht besteed aan de
bescherming van meisjes en vrouwen. De verbeterde toegang tot schoon drinkwater met
watertappunten in de gemeenschappen heeft geleid tot grotere veiligheid voor de vrouwen
die eerst van veraf drinkwater haalden.

PROGRAMMAMANAGEMENT
Voor de duur van het noodhulpprogramma heeft ICCO & Kerk in Actie een projectteam
samengesteld van medewerkers in Zuid-Soedan en in Nederland, dat verantwoordelijk was
voor het programmamanagement van de noodhulp in Zuid-Soedan. Dit team heeft activiteiten
uitgevoerd die de noodhulpimplementatie direct ondersteunden, zoals veldbezoeken,
capaciteitsopbouw van lokale stafleden en technische ondersteuning. De kosten van deze
activiteiten alsook de hiervoor gewerkte uren vallen onder programmamanagement. Door
middel van een tijdsregistratiesysteem zijn de gemaakte uren verantwoord en onderscheiden
van de administratieve kosten vergoeding (AKV).
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 19.608
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
Toegang tot de gebieden die de hulp het hardste nodig hadden bleek het grootste obstakel,
door onveiligheid en door slechte infrastructuur. Een deel van de doelgroep van ICCO & Kerk
in Actie waren mensen in kleine gemeenschappen, die verspreid wonen in moerasgebied.
Het aantal mensen dat hulpbehoevend was, was veel groter dan de hulp die ICCO & Kerk in
Actie kon bieden. Er zijn (pijnlijke) keuzes gemaakt wie wel en niet hulp kon krijgen, met
name in Nyirol.
Hulp komende maandan Zuid-Soedan
De gegeven noodhulp in Zuid-Soedan werd ingestoken met als uitgangspunt duurzaamheid.
In eerste instantie werd voedselhulp gegeven en daarna zijn zaden en gereedschappen
uitgedeeld. Daardoor zijn de gemeenschappen weerbaarder geworden en in staat gebleken
om beter in hun eigen voedselbehoefte te kunnen voorzien. Dit is ook geconstateerd in
monitoringsbezoeken.
Door het opleiden van technici en water management comité's is de duurzaamheid van
WASH-voorzieningen bestendigd. Deze mensen beheren de aangelegde waterpompen en
latrines en repareren waar nodig kapotte kranen en toiletten. Door voorlichting gaan de
mensen ook beter om met de aangelegde en gerepareerde sanitaire voorzieningen.
Somalië

VOEDSEL
ICCO & Kerk in Actie heeft een particulier initiatief uit Nederland (FSAN) ondersteund om
voedselhulp te verlenen. Dit voedsel werd uitgedeeld aan de meest kwetsbare gezinnen, en
uitgereikt aan de vrouwen van het gezin. Een voedselpakket was voldoende om een gezin
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gedurende 1 maand van eten te voorzien. ICCO & Kerk in actie bood deze noodhulp in
Galguduud, in de regio's Bay en Sanaag.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 669 gezinnen (4.014 mensen) ontvingen gedurende 3 maanden een
28-02-2018
voedselpakket in Sanaag (280 gezinnen) & Bay (389 gezinnen).
Besteed bedrag
€ 21.578
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Door de droogte was drinkwater en water voor vee in Somalië erg schaars. Daarom heeft
ICCO & Kerk in Actie in de Galguduud regio in de districten Adado en Hobyo activiteiten
uitgevoerd gericht op het voorzien in toegang tot veilig drinkwater voor mens en vee.
Allereerst is er direct water uitgedeeld door een systeem van water vouchers. Daarnaast zijn
er grote (geboorde) waterputten aangelegd en zijn er met nauwe betrokkenheid van de lokale
bevolking wateropslagplaatsen hersteld. Het directe resultaat hiervan was toegang tot veilig
drinkwater voor 23.364 mensen en hun vee. Maar het indirecte resultaat was ook inkomen
voor gezinnen d.m.v. geld voor werk voor het herstel van de wateropslagplaatsen. Daarnaast
zijn er blijvende functionerende watercommissies opgezet, getraind en ondersteund.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Reparatie voltooid van 3 strategisch (geboorde) waterputten met
28-02-2018
verhoogde watertank van 20m3 en generator, waardoor 19.350
mensen toegang tot water kregen.
• Drinkwater en water voor vee d.m.v. watervouchers gedurende 12
weken voor 723 families (4.338 mensen) in Adado en Hobyo (490
liter/week/familie).
• Herstel van 5 wateropslagplaatsen in Adado en 3 in Hobyo.
• Geld-voor-werk voor herstelwerkzaamheden waar 386 mensen in
Adado en 270 mensen in Hobyo (656 mensen) gedurende 30 dagen
3 dollar per dag voor kregen (180US$).
• Geldelijke bijdrage van 100US$ per maand voor 117 van de meest
kwetsbare families gedurende 3 maanden (mei-juli).
• 669 gezinnen (4.014 mensen) ontvingen een jerrycan voor 25 liter
water, en water en waterzuiveringstabletten gedurende 3 maanden,
in Sanaag (280 gezinnen) & Bay (389 gezinnen).
Besteed bedrag
€ 430.422
tot 28-02-2018

BESCHERMING
Bescherming was een integraal onderdeel van de activiteiten van ICCO & Kerk in Actie in
Somalië. Zo werd er in de voorlichting over hygiëne aandacht besteed aan bescherming en
heeft de verbeterde toegang tot water geleid tot meer veiligheid voor vrouwen die water
halen. Toen er sprake was van een diarree-uitbraak werden er bovendien eenvoudige
medicijnen uitgedeeld aan de bevolking, omdat toegang tot gezondheidscentra ontbrak. Ook
bij de geldelijke distributies stond bescherming voorop. Er werd gewerkt met een
geavanceerd systeem waarbij de ontvangers goed en veilig geregistreerd werden en het geld
via een sms-dienst ontvingen.
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PROGRAMMAMANAGEMENT
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 12.976
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
De humanitaire noden in Somalië waren zeer hoog. Onze hulp kon niet in alle behoeften
voorzien. Wij richtten onze hulp op de meest kwetsbaren, en selecteerden hen in nauwe
samenwerking met de lokale gemeenschap. Bovendien werd er ingezet op de voornaamste
prioriteiten: water en voedsel, waarbij ook zoals hierboven beschreven werd geanticipeerd op
uitbraken van ziekten zoals bijv. diarree.
Een andere uitdaging was de verslechtering van de wisselkoers van de Somalische Shilling
en de inflatie die daarmee gepaard ging. Prijzen voor basisgoederen stegen. Dit had echter
maar een beperkte impact op het programma, omdat geld-voor-werk en cash transfer
activiteiten plaats vonden in dollars.
Hulp komende maanden Somalië
Het noodhulpprogramma met Giro555-geld is nu afgerond. De vooruitzichten voor 2018 zijn
ook weer niet rooskleurig. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht de situatie
erom vragen en wij fondsen kunnen mobiliseren dan zullen wij werderom noodhulp verlenen
in 2018.
Noordoost-Nigeria

VOEDSEL
ICCO & Kerk in Actie heeft 10.596 mensen voorzien in hun levensbehoeften via cash
distributie (geldelijke bijdragen). Dit geeft de meeste flexibiliteit aan hulpbehoevenden mits er
een functionele markt is, wat het geval is in Askira Uba. Daarmee wordt ook de lokale
economie versterkt. Via de mobiele-telefooncompany Airtel werden ontvangers geregistreerd
en kregen op een chip per ronde 60 euro, die ze bij verkopers konden gebruiken om voedsel
te kopen.
Veel kinderen waren ondervoed. 1.038 inderen tot 5 jaar oud zijn gescreend, waar nodig zijn
ernstig ondervoede kinderen doorverwezen naar klinieken, anderen kregen waar nodig direct
bijvoeding.
Deze hulp werd gegeven in de gemeenschappen Anguwan Gabar, Anguwan Sarki, Bolori,
Bulguma, Chanchandana, Garin Galan, Hausari, Jerusalem, Jigawa, Kuffa, Leho, Mutukum,
Njoma, Tabang, Wudul, Wuyahu,Yimir Ali en Zadawa in LGA Askira Uba.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 1.781 gezinnen (6 personen per gezin maakt 10.686 personen) zijn
28-02-2018
geïdentificeerd als hulpbehoevend en geregistreerd voor cash
distributie.
• 5 rondes van cash distributie, 24.000 naira (60 euro) per gezin,
hebben plaatsgevonden voor 1.766 gezinnen (10.596 personen); 15
gezinnen (90 personen) konden via Airtel niet bereikt worden
wegens weigerende SIM-kaarten.
• 1.766 gezinnen (10.596 personen) hebben met deze 5 rondes cash
distributie levensmiddelen gekocht en andere items die ze nodig
hebben om te overleven, die per gezin specifiek zijn, medicijnen
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voor ouderen en luiers voor baby's bijvoorbeeld.
1.038 kinderen van de 1.766 gezinnen die cash kregen zijn tijdens
het registratieproces gescreend op ondervoeding, waarbij gevallen
van matige tot ernstige ondervoeding zijn geconstateerd.
• 762 kinderen met matige ondervoeding hebben bijvoeding
ontvangen en 39 ernstig ondervoede kinderen zijn doorverwezen
naar klinieken.
• Er zijn workshops georganiseerd op gemeenschapsniveau voor
1.700 huishoudens, specifiek voor moeders die zuigelingen of jonge
kinderen hebben, met daarbij gemeeenschapsleiders, om kennis
over ondervoeding en snelle signalering en behandeling mogelijk te
maken.
€ 584.782
•

Besteed bedrag
tot 28-02-2018

BESCHERMING
Bescherming is een integraal onderdeel van de activiteiten van ICCO & Kerk in Actie. Een
goed voorbeeld hiervan is zoals omschreven het systeem van 'cash transfers' dat gebruikt
wordt. Via de mobiele-telefooncompany Airtel werden ontvangers geregistreerd en kregen op
een chip per ronde 60 euro, die ze bij de verkopers konden gebruiken om voedsel te kopen.
Dit voorkomt fraude, informatie is real time beschikbaar en het zorgt ook voor de veiligheid
dat mensen niet met cash geld op zak lopen.

PROGRAMMAMANAGEMENT
Voor de duur van het noodhulpprogramma heeft ICCO & Kerk in Actie een projectteam
gecreëerd. De medewerkers die het programma met de ACT Alliance partners in Nigeria
coördineren zijn in Nederland gestationeerd. Het projectteam heeft activiteiten uitgevoerd die
de noodhulpimplementatie direct ondersteunen, zoals veldbezoeken, capaciteitsopbouw van
lokale staff en technische support. De kosten van deze activiteiten inclusief de hiervoor
gewerke uren vallen onder programmamanagement. Door middel van een
tijdregistratiesysteem werden de gemaakte uren verantwoord en onderscheiden van de
normale administratieve kosten vergoeding (AKV).
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 18.821
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Noordoost-Nigeria
Vanwege onvoorspelbare en geregeld plaatshebbende veiligheidsincidenten is de
implementatie in Askira Uba onvoorspelbaar gebleken. Maar uiteindelijk zijn wel de meeste
activiteiten uit de planning uitgevoerd. De gebruikelijke bijvoeding voor kinderen, Ready to
Use Therapeutic Feeding (RUTFs) waren schaars in Nigeria. De ondervoedingswerkgroep
binnen het internationale coördinatiemechanisme van de Verenigde Naties heeft een lokaal
alternatief voorgesteld, bestaande uit gedroogde granen, groenten en suikers. Dit is daarom
gebruikt als bijvoeding.
Hulp komende maanden Noordoost-Nigeria
ICCO & Kerk in Actie blijft actief in Noordoost-Nigeria met andere middelen, maar dezelfde
partners, zowel in noodhulp als in de rehabilitatiefase volgend op de noodhulpprogramma's
door lokale partners.
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Kenia

VOEDSEL
ICCO & Kerk in Actie heeft met het lokale ACT Alliancelid de Anglicaanse Kerk (ACK-DOSS)
in Samburu, Kitui en Kajiado voedselpakketten uitgedeeld aan 1.159 meest kwetsbare
gezinnen. Dit gebeurde ook in Wajir voor 38 eenoudergezinnen/vrouwen waar met de
particulier initiatief organisatie uit Nederland (Welzijn Wajir) werd samengewerkt. Via hun
lokale partner werd ook bijvoeding aan kinderen en vrouwen gegeven.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 5.985 mensen (1.197 gezinnen) ontvingen eenmalig een
28-02-2018
voedselpakket met voedsel voor 2 maanden
• 42 ondervoede kinderen hebben bijvoeding gekregen
• 62 zwangere en borstvoedende vrouwen hebben bijvoeding
gekregen
Besteed bedrag € 64.856
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
In de districten Samburu, Kitui en Kajiado werd door ICCO & Kerk in Actie met het lokale ACT
Alliancelid de Anglicaanse Kerk (ACK-DOSS) water geleverd aan 7.980 mensen. Er werden
vrachtwagens ingezet om het water bij de mensen te krijgen, in de meeste gebieden voor de
duur van een maand gedurende de ergste droogte alvorens de regens startten. In een gebied
werd de aanvoer van water nog enkele weken doorgezet.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Water trucking gedurende een maand in de districten Samburu, Kitui
28-02-2018
en Kajiado voor 7.980 mensen; in het gebied Magadi in Kajiado
district werd ook een tweede maand water trucking verzorgd omdat
daar de regens uitbleven.
• Aanschaf en installatie van 16 massieve watertanks (5.000 liter elk)
om in de toekomst regenwater op te vangen voor gebruik.
Besteed bedrag
€ 18.066
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
ICCO & Kerk in Actie hebben in samenwerking met het lokale ACT Alliance lid de
Anglicaanse Kerk (ACK-DOSS) en de particulier initiatief organisatie uit Nederland (Welzijn
Wajir) 275 boerenfamilies (1.375 mensen) in Kitui en Wajir ondersteund om hun bestaan
weer op te bouwen. Zij kregen droogte-bestendige zaden om weer een nieuwe oogst te
planten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 25 boerenfamilies (125 mensen) in Wajir hebben zaden en irrigatie
28-02-2018
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

d.m.v. een generator en pomp ontvangen zodat ze zelf konden
zorgen voor een nieuwe oogst
• 250 boerenfamilies (1.250 mensen) in Kitui hebben gecertificeerde
droogte-bestendige zaden ontvangen en hebben die geplant om
weer voedsel voor de komende maanden te hebben
€ 14.899

PROGRAMMAMANAGEMENT
ICCO & Kerk in Actie heeft met het lokale ACT Alliancelid de Anglicaanse Kerk (ACK-DOSS)
gewerkt in drie districten en met een Nederlands particulier initiatief in een ander district.
Gezien de beperkte omvang van de noodhulp in Kenia t.o.v. de andere vier landen, zijn er
geen programmamanagementkosten geboekt voor Kenia naast de gebruikelijke
administratieve kosten vergoeding (AKV) voor contractering, monitoring en kwaliteitsborging.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€0
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Kenia
De politieke spanningen vergrootten de noden in Kenia, bijv. doordat herders met vee zich
moeilijker konden verplaatsen waardoor zij kwetsbaarder werden voor de droogte. In de
selectie van de mensen die we uiteindelijk gingen helpen hebben we ons op de meest
kwetsbaren gericht. De hulp werd in bijv. Samburu belemmerd door onveiligheid. Zo werd een
poging tot overval gedaan op een aantal lokale leden van het districtsnoodhulpteam, waarbij
uiteindelijk niks buit gemaakt werd. De distributies van voedsel en zaden konden toch
gewoon doorgang vinden. Verder waren er grote prijsfluctuaties in de uit te delen goederen,
waardoor in een paar gevallen buiten de getroffen districten is ingekocht.
Hulp komende maanden Kenia
Het project is inmiddels afgerond. Het Keniase lid van de ACT Alliance blijft met verschillende
programma's actief in Kenia. In samenwerking met ICCO & Kerk in Actie worden verdere
inspanningen verricht om risico's op rampen te verminderen. De stichting Welzijn Wajir blijft
actief met hun Keniase partner in het district Wajir.
Ethiopië

VOEDSEL
ICCO & Kerk in Actie heeft in Ethiopie 17.960 mensen met honger ondersteund met
activiteiten gericht op voeding. In Madda Wolabu werden voedselpakketten uitgedeeld aan de
meest kwetsbare gezinnen. Daarnaast ging er speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen.
Zo werd bijvoeding gegeven aan ondervoede kinderen onder de 5 jaar om hen te laten
aansterken. Ook zwangere en borstvoedende vrouwen kregen extra ondersteuning en
bijvoeding om te zorgen voor een gezondere situatie voor henzelf en hun babies. In een
ander gebied in Oromia, Girar Jarso district, waar de markt nog redelijk functioneerde werden
kwetsbare gezinnen ondersteund door een maandelijkse geldelijke bijdrage zodat zij in hun
voedselbehoefte van de familie konden voorzien.
ICCO & Kerk in Actie heeft noodhulp verleend in de regio Oromia, in de districten Madda
Wolabu en Girar Jarso.
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Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 5.000 mensen ontvingen voedselpakketten in Madda Wolabu.
28-02-2018
• 3.300 ondervoede kinderen onder de 5 jaar kregen voedingsrijke
bijvoeding gedurende 2 maanden in Madda Wolabu district in
Oromia, en nog eens 950 kinderen voor 1 maand.
• 4.800 zwangere en borstvoedende vrouwen kregen voedingsrijke
bijvoeding gedurende 2 maanden in Madda Wolabu district in
Oromia, en nog eens 800 vrouwen voor 1 maand.
• 3.110 mensen ontvingen gedurende 6 maanden 200 Ethiopische
Birr per persoon in hun gezin per maand als ‘cash transfer’ in Girar
Jarso district in Oromia.
• 3-daagse training over ‘hulp door middel van geldelijke bijdragen
(zgn, cash transfers)’ aan lokale leiders uit de gemeenschap, lokale
overheid en staf van lokale partner (63 mensen in totaal) in Girar
Jarso district in Oromia.
Besteed bedrag
€ 364.917
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Door droogte waren veel waterbronnen uitgeput en uitgedroogd. Hierdoor hadden grote delen
van de bevolking van Oromia geen toegang tot voldoende drinkwater. Ook voor hun vee was
niet genoeg water te vinden. Daarom zorgde ICCO & Kerk in Actie naast bovengenoemde
noodhulp gericht op betere voeding voor de meest kwetsbaren, voor toegang tot drinkwater
voor zowel mensen als hun vee door de aanleg en het herstel van waterputten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal zijn 4 waterputten aangelegd zodat 3.750 mensen
28-02-2018
in Madda Wolabu district in Oromia weer toegang tot water
kregen.
• In totaal is 7 kilometer pijpleiding voor wateraanvoer hersteld,
alsook rundertroggen zodat de 3.300 stuks vee van de bevolking in
Madda Wolabu district in Oromia weer toegang tot water kregen.
Besteed bedrag
€ 16.477
tot 28-02-2018

BESCHERMING
Bescherming was een integraal onderdeel van de activiteiten van ICCO & Kerk in Actie in
Ethiopië. Zo werd er in de voorlichting over hygiëne aandacht besteed aan bescherming en
heeft de verbeterde toegang tot water geleid tot meer veiligheid voor vrouwen die water
halen. Ook bij de geldelijke distributies stond bescherming voorop. Naast dat er met een
geavanceerd systeem werd gewerkt, heeft er een uitgebreide workshop voor leiders van
lokale gemeenschappen en lokale overheidsfunctionarissen plaatsgevonden zodat er zowel
begrip als sociale controle op het uitdelen van geldelijke bijdragen was. Beiden versterkten de
bescherming van de ontvangers.
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PROGRAMMAMANAGEMENT
Voor de duur van het programma heeft ICCO & Kerk in Actie een projectteam ingesteld van
medewerkers in Ethiopië en Nederland, dat verantwoordelijk was voor het
programmamanagement van de noodhulp in Ethiopië. Zij hebben activiteiten uitgevoerd die
de noodhulpimplementatie direct ondersteunen zoals veldbezoeken, capaciteitsopbouw van
lokale stafleden en technische support. De kosten van deze activiteiten alsook de hiervoor
gewerkte uren vallen onder programmamanagementkosten. Door middel van een
tijdregistratiesysteem werden de gemaakte uren verantwoord en onderscheidden van de
normale Administratieve Kosten Vergoeding (AKV).
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 19.178
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Ethiopië
De noden waren groot. Het aantal mensen dat hulp nodig had in de districten waar ICCO &
Kerk in Actie werkte was erg groot. Eigenlijk wilde de Ethiopische overheid dat een
organisatie alle mensen in een bepaald gebied hielp. In onderling overleg werd toch
overeengekomen een beperkte groep voor een langere periode te helpen. ICCO & Kerk in
Actie heeft in samenwerking met de lokale leiders en lokale bevolking de meest kwetsbare
kinderen en vrouwen geselecteerd en hen hulp geboden.
Een specifieke uitdaging bij het onderdeel van geldelijke bijdragen per maand, was
overeenstemming te bereiken met andere organisaties over de hoogte van de geldelijke
bijdrage, hetgeen uiteindelijk goed gelukt is.
Hulp komende maanden Ethiopië
ICCO & Kerk in Actie blijft ook in 2018 actief in Ethiopie. We zijn een rampenreductie
programma gestart in Madda Wolabu om de weerbaarheid van de bevoling te versterken.
Daarnaast zien we dat de noden nu in 2018 weer toenemen en dat wederom noodhulp in
bepaalde delen van Ethiopie nodig zal zijn. We anticiperen daarop en maken ons klaar om
wederom noodhulp te verlenen.
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2.4 Nederlandse Rode Kruis
Over ons
Het Rode Kruis is in 191 landen ter wereld vertegenwoordigd door een nationale Rode Kruis
of Rode Halve Maan-vereniging. Door dit netwerk van lokale verenigingen bereikt het Rode
Kruis veel mensen. Het Rode Kruis werkt vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid,
onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. De
activiteiten worden veelal uitgevoerd door vrijwilligers, op basis van de Rode Kruisgrondbeginselen.
In Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië, Jemen, Oeganda en Kenia heeft het Rode Kruis een lange
historie van hulp. Miljoenen mensen in deze landen hebben geen mogelijkheden om zelf te
voorzien in hun levensbehoeften. De crises in deze landen zijn zeer complex door de
combinatie van natuurrampen zoals droogte en gewapend conflict. Mede door deze factoren
wordt onvoldoende voedsel geproduceerd. Het functioneren van infrastructuur, zoals
elektriciteit, en andere vitale voorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen, wordt vaak
bemoeilijkt. Vanwege onveiligheid, ook voor hulpverleners, is het werken moeilijk, maar als
Rode Kruis hebben we vaak toegang. Momenteel wordt er aan voedselschaarste en beter
levensonderhoud gewerkt door middel van voedsel, versterking van de lokale
voedselproductie en inkomsten. Ook vinden interventies op gebied van water-, sanitatie-,
hygiëne- en gezondheidszorg plaats.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
Het Rode Kruis is sinds 1983 in het land actief. De noodhulp die momenteel wordt gegeven is
sectoroverschrijdend en combineert noodhulp, zoals het uitdelen van water, hygiënische
producten en voedsel (deels gefinancierd met Giro555-geld), met het versterken van de
zelfredzaamheid van de door geweld getroffen gemeenschappen, bijvoorbeeld door te helpen
hun inkomen te verbeteren. Het Rode Kruis is in Zuid-Soedan genoodzaakt vliegtuigen in te
zetten om hulpgoederen over grote afstanden te vervoeren waar dit door overstromingen of
conflict over land onmogelijk is.
Somalië
Het Rode Kruis is sinds 1969 in Somalië werkzaam. Sinds de droogte, mede veroorzaakt
door El Niño eind 2015, heeft het Rode Kruis de noodhulp aan gemeenschappen die
getroffen worden door droogte en gewapende conflict opgeschaald. De focus ligt hierbij op
voedselhulp, water- en sanitatie-activiteiten en basisgezondheidszorg. Met meer dan 6,7
miljoen mensen die te maken hebben met voedseltekorten, en bijna 1,5 miljoen kinderen
jonger dan vijf jaar die chronisch ondervoed zijn, blijven de noden met betrekking tot voedsel
bijzonder hoog. Het Giro555-geld wordt met name voor voeding ingezet in dorpen in Centraal,
Noord- en Noordoost-Somalië.
Noordoost-Nigeria
Het Rode Kruis werkt in Nigeria sinds de Biafra-oorlog eind jaren ’60. Als gevolg van het
gewapend conflict tussen verschillende strijdende groeperingen in het noordoosten van het
land en andere geweldsincidenten in het midden en zuiden van Nigeria is het werken in deze
gebieden niet zonder gevaar. Momenteel zijn meer dan 2,3 miljoen mensen op de vlucht in
Nigeria. Daarnaast zijn honderdduizenden anderen naar buurlanden gevlucht. Het Rode Kruis
richt zich op de meest geïsoleerde en kwetsbare groepen en draagt zorg voor voedsel en
medische basisvoorzieningen. Het Giro555-geld wordt met name voor voedseldistributies
gebruikt.
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Jemen
Het Rode Kruis werkt sinds het uitbreken van de Noord-Jemenitische burgeroorlog in 1962 in
het land. Het voorziet gemeenschappen die getroffen zijn door het huidige conflict o.a. van
schoon drinkwater, toegang tot medische zorg en voedsel. De burgerbevolking is bijzonder
ernstig getroffen en de economie is geheel ingestort. Sinds 2015 worden regelmatig
ziekenhuizen en klinieken aangevallen. Dankzij de bijdrage van Giro555 was het Rode Kruis
in staat om voedsel te verstrekken aan de meest kwetsbaren.
Kenia
Het Rode Kruis is sinds 1967 in Kenia actief. Het richt zich met name op de door droogte
getroffen gebieden in het noorden van het land. In februari 2017 riep de Keniaanse overheid
de noodtoestand af, in augustus waren er ruim 2,7 miljoen mensen voedselonzeker en meer
dan 400.000 kinderen ondervoed. De activiteiten van het Rode Kruis zijn gericht op
gezondheidszorg, toegang tot schoon (drink)water, latrines en hygiëne, en voeding. Het
Giro555-geld gaat hier specifiek naar activiteiten die hygiëne promoten.
Oeganda
Het Rode Kruis werkt sinds 1965 in vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda. Het
conflict dat in 2016 in Zuid-Soedan oplaaide, leidde tot een nieuwe stroom van vluchtelingen
richting Oeganda. Eind juli waren dit er al 950.000, verspreid over verschillende
vluchtelingenkampen. Door deze grote aantallen vluchtelingen zijn er te weinig sanitaire- en
medische voorzieningen in de kampen (1 latrine voor 357 mensen) en is er gebrek aan
voedsel. Het Rode Kruis richt zich op gezondheidszorg, water, latrines en hygiëne, dat
gedeeltelijk gefinancierd wordt met Giro555-geld.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 5.618.532

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 5.618.532 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

VOEDSEL
Met Giro555-geld werd voedsel aangekocht en gedistribueerd. Dit omvatte o.a. bonen, meel,
suiker, zout en calorierijke granen. Met één voedselpakket heeft een gezin voldoende voedsel
voor een maand. Het Rode Kruis bekijkt iedere maand of er behoefte is aan nieuwe
voedselpakketten. De distributies van het voedsel vonden plaats in de meest getroffen
gebieden van Zuid-Soedan, voornamelijk in de noordelijke staten Upper-Nile en Unity. In
geïsoleerde gebieden werd voedsel uit vliegtuigen gedropt en op andere plekken vonden
distributies plaats over land. Waar de veiligheidssituatie en weersomstandigheden het
toelieten, vond transport altijd over land plaats.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Met het distribueren van voedselpakketten werden 1.865 huishoudens
28-02-2018
(11.190 mensen) binnen de meest kwetsbare gemeenschappen
bereikt in Zuid-Soedan.
• Twee Rode Kruismedewerkers hebben deelgenomen aan een
technische training over voeding en voedsel in noodsituaties.
Besteed bedrag
€ 652.032
tot 28-02-2018
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PROGRAMMAMANAGEMENT
Het Rode Kruis implementeert noodhulpprogramma’s in Zuid-Soedan met de steun van
verschillende partnerorganisaties en donoren. De programmamanagementkosten worden
gedekt vanuit andere fondsen.
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
Het conflict in Zuid-Soedan heeft tot grote voedseltekorten en een economische crisis geleid
die de leefsituatie in het land enorm heeft verslechterd. Doordat grote aantallen mensen op
de vlucht zijn en daardoor voortdurend in beweging, is hulpverlening aan specifieke
kwetsbare doelgroepen lastig.
Ook de veiligheidssituatie van eigen hulpverleners blijft zorgelijk. Schaarste aan middelen en
etnische spanningen in de gemeenschap leidden vaak tot gewelddadige situaties. In de
Equatoria-deelstaten resulteerde dit in tijdelijke problemen omtrent toegang. De Giro555bestedingen waren in de noordelijke regio’s van Zuid-Soedan en hebben geen
belemmeringen ondervonden.
Hulp komende maanden Zuid-Soedan
De politieke en veiligheidssituatie in Zuid-Soedan blijft gespannen. Gezien de acute
humanitaire behoeften in Zuid-Soedan zal het Rode Kruis multidisciplinaire interventies
blijven uitvoeren. Dit betekent dat er niet alleen noodhulp gegeven wordt, maar dat er ook
activiteiten plaatsvinden waardoor mensen weerbaarder worden in geval van conflicten en
ander geweld. Het zal ook doorgaan met het promoten van de bescherming die het
Internationaal Humanitair Recht biedt aan mensen die niet of niet langer deelnemen aan
vijandelijkheden.
Somalië

VOEDSEL
De bijdrage van Giro555 is gebruikt om voedsel te distribueren en ondervoede kinderen te
screenen en te voorzien van voedingssupplementen. Tevens zijn activiteiten georganiseerd
voor bewustwording op het gebied van gezondheid in de gemeenschap. Het voedsel omvat
o.a. rijst, bonen, olie, zout en sojabonen. Ook werden voedingssupplementen, zoals
bijvoorbeeld “Plumpy Nut” (zakjes met kant-en-klare, zeer voedzame pindapasta)
gedistribueerd. Met een voedselpakket heeft een gezin van 6 personen een maand lang
voldoende voedsel. De distributies vonden plaats in 100 dorpen in Centraal, Noord- en
Noordoost-Somalië. Deze dorpen zijn zwaar door de droogte getroffen en bevinden zich in
conflictgebieden. Huishoudens zijn ondersteund met cash, zodat ze zelf de hoognodige
levensmiddelen kunnen aanschaffen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Distributie van voedsel aan 6.155 huishoudens (36.930 mensen),
28-02-2018
46.000 kinderen werden gescreend en ontvingen bijvoeding zoals
'Plumpy Nut' om snel weer op gewicht te kunnen komen.
• In Hargeisa, Borama, Berbera, Burao, Lasanod en Erigavo zijn
2.311 dozen 'Plumpy Nut' en 1.431 dozen 'Plumpy Sup' uitgedeeld.
• In Somaliland werden tussen juli en december 2017 1.674 kinderen
onder de vijf jaar gecreend met ernstige acute ondervoeding en
6.051 met matige acute ondervoeding. De ernstige acuut
ondervoede kinderen zijn behandeld in een poliklinisch
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therapeutisch programma.
Als onderdeel van de voedingsondersteunende interventies werden
sessies voor moeders van baby's en jonge kinderen gehouden.
Tijdens deze sessies werd borstvoeding voor de eerste zes
maanden na de geboorte benadrukt. Na de eerste zes maanden
konden moeders kennismaken met veilig vast voedsel en kregen ze
gratis voeding dat in combinatie met borstvoeding voortgezet kan
worden.
• 9.000 mensen hebben financiele ondersteuning gekregen, zodat ze
zelf hun benodigde voedsel kunnen kopen op de lokale markt. De
cash-ondersteuning was tussen USD 75 en USD 100 afhankelijk
van de regio en noden.
• Voorafgaand aan de financiele ondersteuning is er een
basisonderzoek gedaan om de omstandigheden in de gebieden in
kaart te brengen. 20 vrijwilligers die hielpen bij het identificeren van
de deelnemers van het cashprogramma hebben een opfristraining
gekregen. Een 'hotline' belcentrum voor programmaklachten werd
ontwikkeld. Vier vrijwilligers zijn getraind om klachten over het
programma te behandelen.
€ 1.032.558
•

Besteed bedrag
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Met de bijdrage van Giro555 werden waterbronnen aangelegd en zijn watertanks neergezet
om hiermee de mensen met de grootste noden van water te kunnen voorzien. Ook werden
emmers, zeep, jerrycans en waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Dit geeft men niet alleen
toegang tot water, maar voorkomt ook de uitbraak van ziektes. Daarnaast zijn er bronnen
aangelegd voor het vee. Door niet alleen mensen maar ook vee van water te voorzien, kan
sterfte van dieren worden voorkomen en kunnen mensen een deel van hun belangrijke
inkomen behouden.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot 28• Toegang tot schoon (drink)water voor 32.400 mensen en vee door
02-2018
het herstellen en aanleggen van waterbronnen.
• 12.000 emmers en 992.160 waterzuiveringszakjes werden
ingekocht, geleverd en verdeeld.
Besteed bedrag
€ 232.558
tot 28-02-2018

BESCHERMING
Het Rode Kruis geeft prioriteit aan kinderen (vooral kinderen jonger dan vijf jaar), zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en ouderen, omdat zij de meest kwetsbare
groepen zijn. Er werd waargenomen dat veel ouderen zich met ondervoeding meldden bij de
Rode Kruis klinieken, dat ze ernstig zwak waren en vaak langer moesten worden
opgenomen. Alle interventies werden uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen van het Rode
Kruis voor gender en diversiteit in noodhulpprogrammering.
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PROGRAMMAMANAGEMENT
De programmamanagementkosten voor Somalië betreffen de kosten van Rode Kruismedewerkers voor de uitvoering van de programma's, coördinatie, informatiemanagement,
rapportage en communicatie met betrekking tot de droogte.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 17.878
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
Het Rode Kruis heeft redelijk goede toegang tot de conflictgebieden, alhoewel het een
uitdaging was doordat veel mensen als gevolg van het conflict op de vlucht sloegen. Hierdoor
is de hulpverlening en het monitoren van specifieke doelgroepen een uitdaging. Vorig jaar
waren er ook twee grote besmettelijke ziekte-uitbraken in Somalië: mazelen en acute diarree.
Voor de periode tot eind oktober 2017 werden meer dan 79.880 gevallen van cholera /
diarree en 19.316 gevallen van mazelen gemeld. In een land waar het gezondheidssysteem
grotendeels onder druk staat en de bevolking een reeds bestaande slechte
gezondheidstoestand heeft, had de droogte grote impact.
Hulp komende maanden Somalië
Er zijn enorme humanitaire behoeften in Somaliland en Puntland. Winst die vorig jaar behaald
werd om een hongersnood te voorkomen, kan gemakkelijk worden uitgehold als de
humanitaire hulp niet wordt ondersteund. In 2018 zal het Rode Kruis hulp blijven geven en
toegewijd blijven om de directe toegang tot voedsel voor het grootste deel van de kwetsbare
bevolkingsgroepen te verhogen. Verder zal het Rode Kruis zich blijven inzetten voor het
herstel en de bescherming van levensonderhoud en opbouw van de veerkracht van de meest
kwetsbaren voor huidige en toekomstige crises.
Noordoost-Nigeria

VOEDSEL
Het toegekende Giro555-geld is gebruikt voor de distributie van voedselpakketten in
Noordoost- Nigeria (waar de situatie het meest ernstig is) en in het centrale deel van het land.
In het noordoosten van het land zijn er gebieden die recent toegankelijk zijn geworden voor
het Rode Kruis. Het Rode Kruis richt zich daar nu op de voedseldistributies. Het
gedistribueerde voedsel omvat o.a. rijst, mais, bonen, olie, zout en sojabonen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Met het geld van Giro555 heeft het Rode Kruis aan de meest
28-02-2018
kwetsbare gemeenschappen voedselpakketten uitgedeeld. In totaal
werden hier 12.200 huishoudens (71.400 mensen) mee geholpen
Besteed bedrag
€ 1.400.000
tot 28-02-2018
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PROGRAMMAMANAGEMENT
Het Rode Kruis implementeert noodhulpprogramma’s in Nigeria met de steun van
verschillende partnerorganisaties en donoren. De programmamanagementkosten worden
gedekt vanuit andere fondsen.
Uitdagingen en beperkingen Noordoost-Nigeria
Het werken in moeilijk toegankelijke gebieden in het noordoosten van het land blijft een
uitdaging. Deze gebieden zijn vanwege conflict en daarmee gepaard gaande onveiligheid
lastig om in te bewegen.
In heel Nigeria hebben gezinsleden het contact met elkaar verloren vanwege geweld en
migratie. Een aantal mensen heeft geprobeerd naar huis terug te keren; vaak waren hun
huizen en de lokale infrastructuur geplunderd of vernietigd tijdens het geweld. Beperkingen
van verkeer en handel hebben hun pogingen om hun levensonderhoud te hervatten
belemmerd. Het Rode Kruis werkt voortdurend samen met alle partijen om zo snel mogelijk
iedereen in nood te kunnen voorzien van voedsel.
Hulp komende maanden Noordoost-Nigeria
In 2018 zal het Rode Kruis in het noordoosten van Nigeria de focus van hulpactiviteiten
verschuiven en zal zich richten op het mogelijk maken van langduring levensonderhoud voor
mensen die terugkeren en kwetsbare inwoners. Tevens zal, waar mogelijk, geinvesteerd
worden in het versterken van de capaciteiten van lokale (partner-)organisaties. Het Rode
Kruis zal geleidelijk sommige activiteiten, zoals noodhulpdistributies voor ontheemden, gaan
overdragen aan andere organisaties die hun activiteiten aan het opschalen zijn. Met name in
afgelegen gebieden waar weinig of geen organisaties toegang hebben, in de 'Middle Belt' en
het zuiden van Nigeria, zal het Rode Kruis doorgaan met noodhulpprogramma's.
Jemen

VOEDSEL
Het toegekende Giro555-geld is gebruikt voor de ondersteuning van voedseldistributies in
Jemen. Het voedsel bevatte o.a. rijst, bonen, olie, zout, suiker, tomatenpuree, thee en
“Plumpy Nut” (zakjes met kant-en-klare, zeer voedzame pindapasta voor kleine
kinderen). Met een voedselpakket heeft een gezin een maand lang voldoende voedsel. De
distributies waren vooral gericht op de zwaarst getroffen gebieden in Jemen, met name
Sa’ada, Sana’a, Hodeida, Taiz en Aden.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Distributie van voedselpakketten aan 5.900 huishoudens (41.300
28-02-2018
personen).
Besteed bedrag
€ 800.000
tot 28-02-2018
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PROGRAMMAMANAGEMENT
Het Rode Kruis implementeert noodhulpprogramma’s in Jemen met de steun van
verschillende partnerorganisaties en donoren. De programmamanagementkosten worden
gedekt vanuit andere fondsen.
Uitdagingen en beperkingen Jemen
Toegang tot diegenen die de hulp het meest nodig hebben, is een uitdaging. In Jemen is de
hulpverlening een uitdaging als gevolg van onveiligheid en aanvallen, ook op ziekenhuizen en
klinieken. Sinds maart 2015 zijn er zeven Rode Kruis-vrijwilligers en twee personeelsleden
gedood tijdens het uitvoeren van hun taken. Het langdurige conflict heeft de vitale
infrastructuur gedecimeerd. Tevens is de door de coalitie opgelegde importblokkade nog
steeds van kracht, waardoor essentiële goederen en diensten vaak niet beschikbaar of
toegankelijk zijn. Het Rode Kruis heeft zijn hulpactiviteiten opgeschaald en het werkgebied
vergroot.
Hulp komende maanden Jemen
Het ernstige en voortdurende conflict toont nog geen enkele zicht op een oplossing, de
hulpactiviteiten zullen er moeten worden voortgezet. Het Rode Kruis zal noodhulp met
betrekking tot gezondheidszorg, voedsel, water en het voorzien in eerste levensbehoeften
verder opschalen. Het Rode Kruis zal ook zijn inspanningen voortzetten om
veiligheidsgaranties te verkrijgen van alle partijen betrokken bij de conflicten, om zo de
activiteiten en veilige toegang tot de getroffen gemeenschappen te blijven behouden. Het
Rode Kruis blijft zijn rol benadrukken als neutrale, onpartijdige en onafhankelijke humanitaire
actor in de frontlinies.
Kenia

VOEDSEL
Met de Giro555-bijdrage heeft het Rode Kruis onder andere financiële bijdrages verstrekt in
twee regio’s die hard getroffen zijn door de droogte; Mandera en Wajir. Hiermee kon er
efficiënter en effectiever in de behoeften van de door droogte getroffen bevolking worden
voorzien. Huishoudens konden zo zélf onder andere voedsel en schoolspullen kopen. De
meest kwetsbare mensen, geselecteerd door de dorpen zelf, kwamen in aanmerking voor
financiële ondersteuning. Dit waren onder andere alleenstaande vrouwen met kinderen jonger
dan vijf jaar, zwangere vrouwen, families met ondervoede kinderen en alleenstaande
moeders zonder inkomen. Diegenen aan het hoofd van het huishouden (overwegend
vrouwen) werden geregistreerd op naam, identiteitsnummer en telefoonnummer. Met
aanvullende Giro555-bijdragen heeft het Rode Kruis voedseldistributies uitgevoerd in de
Baringo en Turkana provincies.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal ontvingen 7.800 huishoudens (46.800 mensen) in de
28-02-2018
Mandera en Wajir provincies maandelijks cash, met een totale
waarde van € 219.695.
• In totaal werden 82.692 mensen in Baringo en 66.696 mensen in
Turkana geholpen met voedseldistributies. De voedseldistributie
omvatte granen (maïsmaaltijd), peulvruchten, plantaardige olie en
zout (gejodeerd).
• Zowel voor cash als voor de voedseldistributie werd er een
communicatieplan ontwikkeld. Het Rode Kruis kon hierdoor
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belangrijke informatie delen en ontvangen over de programma's.
Een evaluatie van het Rode Kruis cashtransfer-programma liet zien
dat de meerderheid van personen die een financiële bijdrage
ontvingen (87%) het geld gebruikt heeft voor de aanschaf van
voedsel, gevolgd door onderwijs (5%, betaling van schoolgeld en de
aankoop van lesmaterialen voor kinderen). Elk huishouden dat in
aanmerking kwam voor financiële steun ontving een maandelijkse
overmaking van 3.000 Keniaanse shilling (ongeveer € 28), inclusief
overmakingskosten van 49 Keniaanse shilling (ongeveer € 0,35).
€ 438.243
•

Besteed bedrag
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Met het Giro555-geld heeft het Rode Kruis projecten uitgevoerd waaronder herstel van
waterbronnen en de aanschaf van grote tanks voor wateropslag in de provincies Wajir en
Garissa. In de desbetreffende gebieden heeft dit geresulteerd in vermindering van ziektes die
via water verspreid worden. Tevens werden er activiteiten rondom hygiënepromotie
ondernomen. Deze activiteiten zijn er primair op gericht dat de toegang tot veilig drinkwater
en de eigen hygiënische omstandigheden verbeteren. De provincie Garissa werd
geselecteerd omdat gemeenschappen zeer afhankelijk zijn van grondwaterbronnen zoals
boorgaten en waterputten die veelal slecht of niet functioneren.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Herstel van twee waterbronnen in de Garissa provincie die ervoor
28-02-2018
zorgen dat 3.900 huishoudens (23.400 mensen) en 40.000 stuks
vee op korte afstand toegang hebben tot waterbronnen van
voldoende capaciteit.
• De loopafstanden om water te halen, werden zo beperkt van soms 4
tot 7 uur lopen tot slechts 1 uur.
• Belangrijke materialen zijn ingekocht inclusief waterpijpen en
hekken om waterpunten te beschermen.
• Om de toegang tot water te verbeteren werden in Garissa en Wajir
provincies negen grote watertanks geïnstalleerd. Daarnaast werden
kleinere watertanks gedistribueerd in getroffen afgelegen gebieden.
Besteed bedrag € 133.158
tot 28-02-2018

BESCHERMING
In de programma's werd voorrang gegeven aan bepaalde groepen, die in de interventie
gebieden gezien worden als de meest kwetsbaren, zoals:
- Weduwen of gescheiden vrouwen met een gezin met kinderen jonger dan 5 jaar.
- Zwangere of zogende moeders met kinderen jonger dan 5 jaar leeftijd
- Weduwen of gescheiden vrouwen van gezinnen zonder een bron van inkomen
- Gezinnen met ernstig ondervoede kind(eren) (jonger dan 5 jaar)

Nationale Actie: “Help slachtoffers hongersnood”, mei 2018

44

PROGRAMMAMANAGEMENT
De programmamanagementkosten voor Kenia betreffen de kosten van Rode Kruismedewerkers voor de uitvoering van het geldtransferprogramma en communicatie met
betrekking tot de droogte. In totaal zijn dit de kosten voor twee gedelegeerden. Er werd ook
technische ondersteuning op het gebied van informatiemanagement gegeven. Er is geholpen
met de ontwikkeling van een mechanisme voor de selectie van begunstigden tijdens het
aanstaande geldtransferprogramma. Deze tool is in het veld gebruikt als een ondersteuning
van besluitvorming tijdens de uitvoering van het cashprogramma.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 100.171
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Kenia
Onveiligheid vormde een belangrijke uitdaging voor de operationele activiteiten vooral in de
provincie Baringo en Turkana. Diefstal van vee komt veel voor in de getroffen gebieden. Om
het risico voor personeel en vrijwilligers te verminderen, werden veiligheidstrainingen
gegeven aan medewerkers en vrijwilligers. Eerder tijdens de operatie in Baringo werd een
Rode Kruis-konvooi aangevallen. Distributies werden vertraagd vanwege slechte wegen,
vooral in Kibish in het noorden van Turkana. Betrokkenheid bij, gesprekken met en
voorlichting van de gemeenschappen en het provinciale leiderschap wist deze gevaren te
verminderen.
Hulp komende maanden Kenia
De neerslagvooruitzichten voor het seizoen maart tot mei 2018 duiden op een verhoogde
kans op normaal tot veel regenval in de westelijke delen van Kenia en verhoogde kans op
normale tot verminderde regenval in de oostelijke delen van Kenia.
Desondanks zullen veel van de droge en semidroge gebieden waarschijnlijk te weinig
regenval krijgen om voldoende herstel mogelijk te maken. Het Rode Kruis blijft activiteiten op
het gebied van droogte uitvoeren, waaronder financiële ondersteuning (met steun van
ECHO), water- en sanitatie-interventies en gezondheids- en voedingshulpverlening in
gebieden met actieve uitbraken van cholera.
Oeganda

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Met het Giro555-geld voerde het Rode Kruis water- en sanitatieprojecten uit in het Imvepi
vluchtelingenkamp in het noorden van Oeganda. Deze activiteiten waren vooral gericht op
Zuid-Soedanese vluchtelingen en resulteerden in een directe vermindering van het risico op
ziekten die via het water verspreid worden. Er zijn latrines gebouwd, huishoudkits
gedistribueerd en er werd voorlichting gegeven op gebied van hygiëne en gezondheid.
Andere resultaten zijn de aanleg van extra sanitaire voorzieningen, waardoor er minder
mensen een latrine hoeven te delen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Met Giro555-geld werden 80 bad- en latrinegebouwen gerealiseerd,
28-02-2018
waarmee 4.000 mensen toegang kregen tot betere sanitaire
voorzieningen.
• Aan alle mensen die de vluchtelingenkampen binnenkomen, wordt
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

voorlichting gegeven op het gebied van hygiëne en gezondheid.
Afhankelijk van de aantallen mensen die binnenkomen per dag
(100- 2.000 per dag) worden 1.000-14.000 mensen bereikt. Ook
wordt voorlichting gegeven aan mensen die al langer in het
Imvepikamp verblijven. Hiermee zijn 10.000 mensen bereikt.
• Ook is er bij 2.000 huishoudens (10.000 mensen), bij hun eigen
huis, een latrine gebouwd.
• Verder werden er 2.000 huishoudkits uitgedeeld, met onder andere
jerrycans, hygiëne-items als maandverband, zeep, ondergoed,
muskietennetten en wasmiddel.
• Daarnaast zijn er 400 losse latrines gebouwd waar 20.000 mensen
gebruik van kunnen maken.
• In Rhinokamp werden voorlichtingmaterialen ontwikkeld en
uitgedeeld over hygiëne en handen wassen.
• 250 vrouwen werden getraind in het maken van zeep en het maken
van wasbaar (stoffen) maandverband. Dit ter bevordering van goede
hygiëne, daarnaast is wasbaar maandverband goed voor het milieu.
Door de productievaardigheden van zeep en maandverband,
kunnen vrouwen zelf inkomsten genereren.
€ 130.233

GEZONDHEIDSZORG
Het Rode Kruis implementeert gezondheidsprojecten die bijdragen aan verlaging van ziekteen sterftecijfers in vluchtelingen- en gastgemeenschappen. Dit betreft ziektes die te
voorkomen zijn door preventie- en gezondheidsbevorderende activiteiten. Deze
‘bewustwordings’- activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het doorverwijzen voor HIV-testen en
vaccinaties en het distribueren van muskietennetten. Deze activiteiten worden uitgevoerd in
het Rhino vluchtelingenkamp in het noorden van Oeganda.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Van juni 2017 tot februari 2018 werden in Rhinokamp 35.800
28-02-2018
mensen bereikt met bewustwordingsactiviteiten en 70 vrijwilligers
opgeleid om hygiene te promoten.
• Gedurende de implementatieperiode werden 150 mensen
doorverwezen voor HIV-testen. Dit omvatte bewustmaking over
algemene gezondheidsbevordering, gendergerelateerd geweld,
bevordering van hygiëne.
• Er werden 1.500 muskietennetten (voor 1.160 kinderen onder de
vijf en 340 zwangere vrouwen), 400 mamakits en 2.000
hygiënekits voor vrouwen, 1.580 afdroogrekken en vuilnisbakken
uitgedeeld.
• Gedurende deze periode ontvingen 650 vrouwen preventieve
behandeling van moeder-op-kind-transmissie van HIV en 1.304
mensen ontvingen voorlichting over HIV-preventie.
• Tevens werden 1.560 kinderen door Rode Kruis-vrijwilligers
gevaccineerd tegen polio.
• Er werden 400 medische pakketten voor eerstelijnsgezondheidszorg uitgedeeld.
Besteed bedrag
€ 160.349
tot 28-02-2018
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BESCHERMING
De programma's werden gericht op de meest kwetsbaren, in het bijzonder vrouwen en
kinderen. Deze groep vormt respectievelijk 52% en 62% van de totale Zuid-Soedanese
vluchtelingenbevolking in Oeganda. Daarnaast kregen mensen met een handicap voorrang
bij de distributie van water en sanitaire goederen en tijdens activiteiten. De interventies
werden uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen van het Rode Kruis voor gender en
diversiteit in noodhulpprogrammering.

PROGRAMMAMANAGEMENT
De programmamanagementkosten voor Oeganda zijn de kosten van de gezondheidsgedelegeerde in het veld. Deze werkt samen met het lokale team aan de uitvoering van de
projecten op het gebied van gezondheidszorg. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het
verbeteren en verder opbouwen van de capaciteit van het lokale Rode Kruis. Er werd ook
technische ondersteuning gegeven voor het verzamelen en visualiseren van geografische
informatie (SIMS). Deze hulp faciliteerde het Rode Kruis-werk om waterbronnen te
identificeren en te herstellen ten behoeve van de vluchtelingenkampen. Managementkosten
gingen ook naar technische staf die mee hielp aan de uitvoering van de programma's en
rapportages.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 128.055
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Oeganda
Een grote uitdaging voor de activiteiten die geïmplementeerd worden in de
vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda is het kortstondige verblijf van mensen,
wat het monitoren van de situatie en gezondheid van mensen en opvolgen van deze
doelgroep bemoeilijkt.
Een blijvend probleem is de grondwaterspiegel en toegang tot water. De grondwaterbronnen
raken continue uitgeput, er zijn technische moeilijkheden bij het zoeken naar duurzame
waterbronnen en er is continue onzekerheid over het droge seizoen en potentiële nieuwe
instromingen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een voortzetting van het vervoeren van water
om vluchtelingen een minimale toegang tot water te geven.
Hulp komende maanden Oeganda
De Rode Kruis-activiteiten zullen worden verlengd tot eind 2018 omdat er nog steeds veel
vluchtelingen vanuit Zuid-Soedan de grens oversteken en een einde aan het conflict niet in
zicht is. De noden blijven urgent en hoog. Het financieringstekort is volgens de Verenigde
Naties 96% wat betreft de noden voor de Zuid-Soedanese vluchtelingen. Om ervoor te
zorgen dat de gemeenschap niet afhankelijk wordt van hulporganisaties, wordt er zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van vrijwilligers. Hiermee wordt lokale capaciteit opgebouwd.
Verder worden er plannen gemaakt om een transitie te maken van noodhulp naar
langetermijnoplossingen.
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2.5 Oxfam Novib
Over ons
Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam. Oxfam is een wereldwijde confederatie die in meer dan
90 landen samen met lokale partners en burgers, armoede, ongelijkheid en onrecht bestrijdt.
Met het geld van Giro555 heeft Oxfam noodhulp geboden in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria,
Somalië, Jemen en Niger. De activiteiten maakten deel uit van een breder
noodhulpprogramma dat door meerdere donoren is gefinancierd.
Doordat Oxfam al vele jaren actief is in deze landen, heeft ze veel kennis en ervaring van de
lokale context en goede relaties met de overheid en de humanitaire gemeenschap ter
plaatse. De programma’s worden vanuit lokale Oxfam-kantoren uitgevoerd, vaak in
samenwerking met lokale partnerorganisaties. Oxfam hecht veel waarde aan een goede
coördinatie van de hulp met andere actoren, zoals lokale en internationale NGO’s en de VN.
De organisatie neemt actief deel aan coördinatieplatformen zoals de humanitaire clusters
voor o.a. water, sanitaire voorzieningen, hygiëne (WASH) en voedselzekerheid.
Oxfam richt zich specifiek op hulp in de sectoren WASH en levensonderhoud, rekening
houdend met bescherming en met een focus op de meest kwetsbare mensen. Dit gebeurt op
basis van criteria die in overleg met de lokale gemeenschap worden vastgesteld, zoals
inkomen, gezinssituatie en voedselzekerheid.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
Oxfam is sinds 1983 actief in Zuid-Soedan (destijds nog onderdeel van Soedan). De
organisatie werkt in negen van de tien deelstaten en heeft veldkantoren op negen locaties,
met in totaal 450 medewerkers.
In februari 2017, na het uitroepen van de hongersnood, heeft Oxfam zijn humanitaire
programma in het land uitgebreid. Met geld van Giro555 en andere donoren heeft Oxfam
meer dan 300.000 mensen bereikt in gebieden met chronische problemen op het gebied van
WASH, voedselzekerheid, levensonderhoud en bescherming. Activiteiten bevatten onder
meer de distributie van voedselbonnen, geld en landbouwmaterialen, training over onderhoud
van waterbronnen en voorlichting over hygiëne.
Somalië
Oxfam werkt al meer dan 40 jaar in Somalië en heeft er uitgebreide ervaring met zowel
noodhulp als programma's die mensen op de langere termijn weerbaarder moeten maken. In
de afgelopen jaren heeft Oxfam meerdere humanitaire programma’s uitgevoerd, die veel
kennis hebben opgeleverd over hulp tijdens periodes van droogte.
De belangrijkste sectoren waarin Oxfam opereert zijn voedselzekerheid, levensonderhoud,
bescherming en WASH. Het huidige noodhulpprogramma in Somalië heeft in totaal 118.200
mensen bereikt en is onderdeel van een regionaal droogteprogramma dat ook wordt
uitgevoerd in Kenia en Ethiopië. In Somalië werkt Oxfam samen met twee lokale partners,
Candlelight en Havoyoco.
Noordoost-Nigeria
Oxfam werkt al decennia lang in Nigeria aan lange termijn ontwikkeling. In 2014 startte Oxfam
haar respons in Noordoost-Nigeria, met humanitaire programma’s gericht op WASH,
voedselzekerheid en bescherming. Sinds eind 2016 zijn steeds meer gebieden in NoordoostNigeria toegankelijk geworden voor hulporganisaties en heeft Oxfam haar werkgebied
uitgebreid.
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Oxfam heeft een grootschalig noodhulpprogramma met verschillende veldkantoren en een
Rapid Response Team. Dit team richt zich op hulp aan nieuwe slachtoffers van gedwongen
migratie en uitbraken van ziekten. Met het noodhulpprogramma gefinancierd door Giro555 en
andere donoren heeft Oxfam meer dan 450.000 mensen bereikt.
Jemen
Sinds Oxfams aanwezigheid in Jemen (1983) heeft Oxfam bij verschillende rampen
humanitaire hulp geboden. In 2017 werden in totaal 1,4 miljoen mensen bereikt, waarvan
37.808 gefinancierd met geld van Giro555.
Oxfam heeft zich gericht op het verstrekken van schoon water en sanitaire voorzieningen
(met name in door cholera getroffen gebieden), het tegengaan van ondervoeding en het
ondersteunen van levensonderhoud voor de meest kwetsbaren in het westen van Jemen.
Naast het verlenen van noodhulp werkt Oxfam aan het bevorderen van actief burgerschap en
het versterken van het maatschappelijk middenveld. Hiermee zet de organisatie bescherming
en vrouwenrechten op de agenda van politieke en religieuze leiders.
Niger
Oxfam werkt sinds 2015 in de regio Diffa van Niger. De huidige crisis is een gevolg van
aanvallen van Boko Haram, de uitbraak van epidemieën en voedselonzekerheid. Daarom
heeft Oxfam geld van Giro555 en andere donoren gebruikt voor hulp gericht op
voedselzekerheid en levensonderhoud, toegang tot water, verbetering van hygiëne en
bescherming. Oxfam heeft hiermee bijna 76.000 mensen bereikt, specifiek in Toumour, Ngoui
Koura en Baram. Deze hulp versterkt de initiatieven van de regering en van andere
aanwezige hulporganisaties.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 4.356.671

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 4.356.671 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Oxfams WASH-activiteiten vonden plaats in Jonglei State en Western Bahr El Ghazal State.
Daar heeft Oxfam waterpompmecaniciens getraind en watercomités opgericht. Ook
distribueerde Oxfam reserveonderdelen zodat waterpompen konden worden gerepareerd en
verbeterd. Hierdoor hebben 13.000 mensen betere toegang tot schoon water gekregen.
8.592 mensen in kampen voor ontheemden kregen toegang tot veiligere sanitaire
voorzieningen, dankzij de door Oxfam gebouwde toiletten en het legen van bestaande
toiletten. Ook is hun leefomgeving verbeterd doordat met vuilnisophaalacties 4.800 ton afval
uit de kampen voor ontheemden is verwijderd. Daarnaast heeft Oxfam voorlichting gegeven
over hygiëne en het voorkomen van cholera.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 13.000 mensen profiteren van 26 gerenoveerde waterputten.
28-02-2018
• Bij 22 waterbronnen zijn waterkwaliteitsmetingen verricht.
• 15 mecaniciens zijn getraind in het onderhouden van handpompen.
• 11 watercomités zijn opgericht en getraind.
• 7.392 mensen hebben toegang tot 42 WASH-faciliteiten, die zijn
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

gebouwd in kampen voor ontheemden. Mannen en vrouwen hebben
ieder hun eigen faciliteiten.
• 150 toiletten zijn geleegd, ten behoeve van 1.200 mensen.
• 12.718 mensen zijn bereikt met voorlichting over hygiëne. Hiervoor
zijn 49 lokale vrijwilligers getraind in het promoten van hygiëne.
• 4.800 ton afval is opgehaald uit kampen voor ontheemden en
gebracht naar een daarvoor aangewezen, veilige plaats.
€ 599.528

LEVENSONDERHOUD
In Jonglei State zijn activiteiten ten behoeve van levensonderhoud uitgevoerd. Met behulp
van geld- en bonnendistributies hielp Oxfam 791 kwetsbare huishoudens in hun dagelijkse
voedselbehoefte en essentiële non-food uitgaven. Daarnaast ondersteunde Oxfam mensen
bij hun inkomensactiviteiten. Door distributie van zaden, gereedschappen en irrigatiemiddelen
konden mensen groenten telen als aanvulling op de voedseldistributies. 250 vissers
ontvingen visgerei en leerden hoe ze vis konden conserveren, zowel voor eigen consumptie
als voor de verkoop. Ook distribueerde Oxfam voedselbonnen aan 4.000 schoolkinderen en
45 leerkrachten, wat een positieve invloed had op de lokale markt. Door deze combinatie van
activiteiten nam de voedselzekerheid van de geselecteerde huishoudens toe.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 791 huishoudens (4.746 mensen) ontvingen geld om in hun
28-02-2018
minimale voedselbehoefte te kunnen voldoen.
• 537 huishoudens (3.384 mensen) ontvingen zaden en
gereedschappen om groenten te verbouwen.
• 250 huishoudens (1.500 mensen) ontvingen visgerei.
• 200 huishoudens (1.200 mensen) ontvingen irrigatiemiddelen ten
behoeve van de gemeenschappelijke moestuin.
• 4.000 schoolkinderen, 45 leraren en 220 familieleden ontvingen
voedselbonnen voor een periode van 1,5 maand.
Besteed bedrag
€ 311.878
tot 28-02-2018

PROGRAMMA-MANAGEMENT
De kosten voor de planning en het management van het noodhulpprogramma vallen onder
programmamanagement. De activiteiten werden gecoördineerd vanuit het landenkantoor
in Juba, door Oxfams Humanitarian Programme Manager en een adjunct. Zij werden daarbij
ondersteund door technische coördinatoren (o.a. WASH, levensonderhoud, gender en
bescherming) en een afdeling bedrijfsvoering (personeelszaken, administratie, financiën,
veiligheid). In het veld zorgde een team van 16 technisch medewerkers (o.a.
levensonderhoud en WASH) en 10 ondersteunende medewerkers onder leiding van een
programmamanager voor de implementatie. In Leer/Mayendit en Twic East werkte Oxfam
samen met een lokale partner.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 100.182
tot 28-02-2018
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Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
Vanwege het conflict is het gevaarlijk om in Zuid-Soedan te werken en om goederen te
vervoeren. Dit belemmerde de bevoorrading van de projectlocaties. Oxfam kreeg echter
toestemming om materialen te lenen van het WASH-cluster. Daarnaast werd het transport
van hulpgoederen bemoeilijkt doordat wegen slecht begaanbaar waren tijdens het
regenseizoen.
Ook zorgden hevige gevechten in het projectgebied voor oponthoud. Door onveiligheid
moesten activiteiten tijdelijk stilgelegd worden en werd de mobiliteit van medewerkers
beperkt. Daarnaast hadden de devaluatie van de lokale munt en stijgende marktprijzen een
impact op de waarde van de gedistribueerde voedselbonnen en het vermogen van mensen
om daarmee in hun voedselbehoefte te kunnen voldoen.
Hulp komende maandan Zuid-Soedan
Ten behoeve van de lokale zelfredzaamheid heeft Oxfam mecaniciens en watercomités
getraind. Deze mensen kunnen het onderhoud aan de gerealiseerde watervoorzieningen
voortzetten. Oxfam is van plan om de activiteiten op het gebied van WASH en
levensonderhoud de komende tijd te blijven financieren. Daarvoor heeft Oxfam contact
gezocht met een aantal donoren.
Somalië

LEVENSONDERHOUD
De levensonderhoudsactiviteiten van Oxfam richtten zich op kwetsbare groepen zoals
veehouders die meer dan 70% van hun veestapel hadden verloren, zwangere vrouwen,
ouderen en kinderen zonder ouders. Het meest urgente probleem was voedselonzekerheid,
vooral onder veehouders die hun vee verloren hadden. Zo’n 17.000 mensen werden daarom
geholpen met gelddistributies om eten te kunnen kopen. Ruim 21.000 mensen profiteerden
van inkomsten uit geld-voor-werkactiviteiten (cash for work), waaronder het aanleggen van
waterbekkens en het verbeteren van geërodeerd land. Daarmee vergrootte tegelijkertijd de
lokale kennis op het gebied van beheer van weidegronden en gemeenschappelijke
voorzieningen. Ook steunde Oxfam een vaccinatieprogramma waarmee de geiten en
schapen van zo’n 78.000 veehouders werden ingeënt tegen infectieziekten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat
tot • 3.540
huishoudens
(21.240
mensen)
profiteerden
van
28-02-2018
gemeenschappelijke voorzieningen, de aanleg van waterbekkens en
verbetering van weidegrond door cash-for-workactiviteiten.
• Het vee van 78.000 mensen werd behandeld tegen infectieziekten
(in samenwerking met het Ministerie van Veehouderij).
• 2.890 huishoudens (17.340 mensen) ontvingen een financiële
bijdrage (2-3 ronden) ter verbetering van hun voedselzekerheid.
Besteed bedrag
€ 901.046
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Oxfams noodhulpprogramma in Somalië wordt gemanaged vanuit het kantoor in Hargeisa.
Het team bestaat uit een Humanitarian Programme Manager, technische en ondersteunende
medewerkers. Waar nodig biedt Oxfams Global Humanitarian Team additionele technische
ondersteuning. Daarnaast helpt het regionale Droogterespons Team (dat ook Kenia en
Ethiopië omvat) met zaken zoals coördinatie, logistiek, fondsenmanagement en
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communicatie. Personele kosten (salaris, accommodatie, etc.) zijn proportioneel toegerekend
aan het Giro555-noodhulpprogramma. Hetzelfde geldt voor additionele kosten zoals
transport, veiligheid, evaluaties en auditing.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 134.905
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
Door de matige regenval in 2017 bleef het effect van de noodhulp op het herstel van de
bevolking achter bij de verwachtingen. Oxfam ontwikkelde een strategie waarbij noodhulp
wordt gekoppeld aan langetermijnhulp, gericht op de duurzame ontwikkeling van
gemeenschappen. De grote afstanden tussen projectlocaties en de vele hulporganisaties in
Somalië bemoeilijkten de onderlinge coördinatie. Oxfam hechtte daarom veel belang aan het
bijwonen van coördinatieoverleg en pleitte voor een sterkere rol voor UNOCHA. Sommige
mensen die eerder hun dorp hadden verlaten, keerden terug toen ze over Oxfams
gelddistributieprogramma hoorden. Zij konden echter niet meer deelnemen vanwege de
beperkte middelen.
Hulp komende maanden Somalië
Oxfam heeft een strategie voor voedselzekerheid en levensonderhoud ontwikkeld, gebaseerd
op de prognoses voor 2018. De strategie combineert noodhulp met duurzame ontwikkeling en
richt zich op de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid voor droogte. Met Giro555-geld
zijn de acute noden van de bevolking geadresseerd. Tegelijkertijd werkt Oxfam aan de
verbetering van landbouw en het verbreden van de mogelijkheden voor levensonderhoud.
Nu de verwachting voor de regenval opnieuw slecht zijn, blijft de voedselzekerheid in de
projectgebieden onder druk staan. Het redden van levens en het verkleinen van het risico op
een hongersnood blijven daarom topprioriteit voor Oxfam.
Noordoost-Nigeria

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
In verschillende delen van Noordoost-Nigeria heeft Oxfam activiteiten uitgevoerd ter
verbetering van de toegang tot schoon water. Het team heeft bestaande waterputten
verbeterd, door nieuwe handpompen en pompen op zonne-energie te plaatsen. Ook zijn er
nieuwe putten geslagen. In totaal zijn hier met Giro555-gelden zo’n 16.000 mensen mee
geholpen. Na een cholera-uitbraak in Maiduguri (augustus 2017) intensiveerde Oxfam haar
hygiëne-activiteiten, zoals voorlichtingscampagnes en het inrichten van plaatsen om handen
te wassen. In Pulka heeft Oxfam verschillende activiteiten ondernomen om een uitbraak van
Hepatitis E te stoppen. Een team van vrijwilligers hielp mensen bij waterbronnen om het
water te behandelen met chloor. Hierdoor werden zo’n 45.000 mensen beter beschermd
tegen de ziekte. Ook bouwde Oxfam op verschillende plaatsen toiletfaciliteiten, o.a. in
kampen voor ontheemden.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 16.200 mensen, waaronder 3.200 ontheemden, hebben toegang tot
28-02-2018
schoon drinkwater gekregen door het verbeteren van drie putten en
het boren van vijf nieuwe bronnen.
• 1.500 ontheemden profiteren van betere sanitaire voorzieningen
door de bouw van vijf toiletgebouwen.
• Voor 1.395 huishoudens (8.370 mensen) werden gemeenschappelijke toiletten gebouwd (279 toiletten; één per vijf
huishoudens).
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45.000 mensen werden beter beschermd tegen door water
overdraagbare ziekten door water te behandelen met chloor.
• 17.905 ontheemden hebben hygiënischere sanitaire voorzieningen
gekregen, door nabij toiletgebouwen faciliteiten voor het wassen van
handen aan te leggen (50 faciliteiten).
€ 388.102
•

Besteed bedrag
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
Oxfam voerde onder meer zogeheten cash-for-workactiviteiten uit. Hierbij ontvangen mensen
geld voor bijvoorbeeld het verbeteren van wegen of het schoonmaken van waterreservoirs.
Zo’n 1.300 huishoudens in conflictgebied ontvingen hiermee een klein inkomen waarmee ze
in hun dagelijkse voedselbehoefte konden voorzien. 11.690 zeer kwetsbare huishoudens,
zoals ontheemden zonder land en gezinnen met gevallen van ondervoeding, konden met
directe financiële steun van Oxfam hun voedselsituatie verbeteren. Zo’n 400 huishoudens
ontvingen een bijdrage van €50 ter ondersteuning van hun inkomensactiviteiten en een
training in landbouwtechnieken. Ook 1.173 huishoudens in conflictgebied ontvingen financiële
hulp voor hun landbouwactiviteiten. De selectiecriteria voor de begunstigden van de
activiteiten werden door de lokale gemeenschap, met hulp van Oxfam, overeengekomen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 12.990 huishoudens (77.940 mensen) ontvingen financiële steun
28-02-2018
om in hun minimale voedselbehoefte te kunnen voorzien. Hieronder
vallen 3.471 huishoudens die deelnamen aan cash for work, en
8.713 huishoudens die onvoorwaardelijke financiële steun
ontvingen.
• 400 huishoudens (2.400 mensen) ontvingen een bijdrage ter verbetering van hun inkomensactiviteiten, inclusief een agrarische
training.
• 1.173 huishoudens (7.038 mensen) in conflictgebied ontvingen een
bijdrage voor hun agrarische activiteiten tijdens het plantseizoen.
Besteed bedrag
€ 542.073
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Het team van Oxfam dat alle activiteiten heeft uitgevoerd en bestedingen verantwoord, werkt
vanuit Maiduguri. Dit team bevat specialisten in humanitaire hulp, personeelszaken, logistiek,
financiën, beheer van fondsen en veiligheid. Naast personeelskosten worden ook kosten
gemaakt voor onder andere kantoorhuur, computers, logistiek, brandstof en autohuur.
Vanwege het conflict wordt Maiduguri beschouwd als een locatie waar het moeilijk werken is,
waardoor internationale medewerkers beperkte bewegingsvrijheid hebben. Daardoor heeft
Oxfam kosten gemaakt voor accommodatie en verlof (internationale vluchten),
overeenkomstig het personeelsbeleid van Oxfam.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 99.057
tot 28-02-2018
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Uitdagingen en beperkingen Noordoost-Nigeria
Veel van de gebieden waar Oxfam werkt zijn vanwege veiligheidsrisico’s niet over land te
bereiken. Daardoor werd gebruik gemaakt van VN-helikopters. Het beperkte aantal vluchten
naar veldlocaties zorgde echter voor vertraging van de distributies. Omdat het vluchtschema
om veiligheidsredenen minder dan 24 uur van te voren wordt gepubliceerd, was het plannen
van de werkzaamheden lastig.
In de nieuw-toegankelijke gebieden waren geen financiële dienstverleners beschikbaar. Dit
dwong Oxfam tot het nemen van het risico van directe gelddistributies in het veld.
De kosten van de operatie zijn hoog, onder meer door het transport van hulpgoederen en de
veiligheidsmaatregelen voor medewerkers.
Hulp komende maanden Noordoost-Nigeria
Monitoring van het project heeft aangetoond dat de koopkracht en voedselzekerheid van
bereikte huishoudens zijn toegenomen. Ook hebben de gelddistributies nauwelijks tot
onderling conflict geleid. Dit geeft het vertrouwen dat het effect van de hulpactiviteiten nog de
komende periode zal voortduren.
Nu het Giro555-programma is afgelopen, continueert Oxfam haar activiteiten in een beperkter
aantal projectgebieden met hulp van andere donoren. Tevens is Oxfam bezig met een
herbezinning op haar noodhulpprogramma. Zolang het conflict voortduurt wil Oxfam de nog
ongeadresseerde noden aanpakken. WASH en levensonderhoud, met oog voor lange termijn
ontwikkeling, blijven hierbij prioriteit.
Jemen

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
De WASH-activiteiten van Oxfam in Jemen richtten zich op de grootschalige cholera-uitbraak
die het land sinds 2016 in zijn greep houdt. In de provincie Hajjah ontvingen 23.800 mensen
voorlichting over het belang van hygiëne ter voorkoming van cholera. Daarnaast ontvingen
2.500 huishoudens een pakket met hygiëne-items. Ook heeft Oxfam waterbronnen en
watertrucks gechloreerd, sanitaire voorzieningen gebouwd en getroffen gemeenschappen
voorzien van drinkwater. Lokale vrijwilligers die getraind zijn door Oxfam speelden een
belangrijke rol in het opsporen van nieuwe choleragevallen en het treffen van tijdige
maatregelen zoals rehydratie en verwijzing naar zorginstellingen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 3.400 huishoudens (23.800 mensen) hebben voorlichting gekregen
28-02-2018
over het voorkomen van cholera. Dit gebeurde door 80 lokale
vrijwilligers die door Oxfam zijn getraind in hygiëne en in het geven
van voorlichting. Zij hebben in totaal 579 voorlichtingssessies
gehouden.
• 2.500 huishoudens (17.500 mensen) ontvingen een cholera pakket
met hygiëne-items.
• 500
huishoudens
(3.500
mensen)
ontvingen
waterzuiveringstabletten.
• 5 waterputten hebben een pomp op zonne-energie en een
watertappunt gekregen. Ook zijn 5 watersystemen gechloreerd.
• Watertrucks zijn 8.329 keer gechloreerd, ten gunste van 13.393
mensen.
• 2.800 mensen hebben toegang tot een nieuwgebouwd (400)
noodtoilet gekregen.
• De WASH-voorzieningen in het cholerabehandelcentrum zijn
verbeterd.
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Tijdens een afvalcampagne is met behulp van een
schoonmaakfonds 196 m3 vuilnis opgehaald, ten gunste van 6.495
huishoudens.
€ 156.578
•

Besteed bedrag
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
Vanwege de voedseltekorten van de bevolking heeft Oxfam een geldprogramma uitgevoerd.
800 huishoudens ontvingen een financiële bijdrage om in hun minimale voedselbehoefte te
kunnen voldoen. Deze huishoudens waren geselecteerd als de meest kwetsbare, op basis
van criteria die met inspraak van de lokale gemeenschap waren opgesteld. Met hulp van
Giro555 hebben de geselecteerde huishoudens ieder één keer een bijdrage ontvangen. Deze
activiteit is voortgezet met financiering van andere donoren zodat in totaal vier rondes
plaatsvonden. Daarmee voldeed de distributie aan de in Jemen afgesproken richtlijnen voor
noodhulp.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In Hajjah ontvingen 800 huishoudens (5.600 mensen), waaronder
28-02-2018
523 ontheemden-huishoudens, een financiële bijdrage. Ieder
huishouden ontving ongeveer €58.
• In drie kampen voor ontheemden in Amran ontvingen 1.002
huishoudens (7.014 mensen) een financiële bijdrage. Ieder
huishouden ontving ongeveer €58.
• In Aden ontvingen 443 huishoudens (3.101 mensen), waaronder
268 ontheemden-huishoudens, tweemaal een financiële bijdrage.
Ieder huishouden ontving ongeveer €71.
Besteed bedrag
€ 198.152
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Oxfam heeft het budget voor programmamanagement gebruikt voor beleid, aansturing en
ondersteuning van de kwaliteit van de resultaten. Oxfam heeft vier veldkantoren in Jemen,
van waaruit de activiteiten zijn uitgevoerd: twee in het zuiden en twee in het noorden van het
land. Het landenkantoor in Sana’a ondersteunt de vier veldkantoren en is verantwoordelijk
voor de coördinatie. Regionale technische adviseurs assisteren het managementteam in
Jemen op het gebied van accountability en kwaliteitsbewaking. Een afdeling bedrijfsvoering
geeft ondersteuning op het gebied van personeelszaken, financiën, administratie, logistiek en
veiligheid.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 3.415
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Jemen
Zoals alle humanitaire organisaties in Jemen ondervond Oxfam hinder van bureaucratische
belemmeringen. Het wachten op toestemming van de autoriteiten om naar het veld te mogen
reizen kostte veel tijd, waardoor veldbezoeken met vier weken werden vertraagd. In de
laatste twee maanden van de noodhulpactie was de veiligheidssituatie zodanig verslechterd
dat internationale medewerkers moesten worden geëvacueerd en de kantoren in Hajjah en
Sana’s tijdelijk werden gesloten (1-2 weken).
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Hulp komende maanden Jemen
Alle hulpactiviteiten met Giro555-geld zijn afgerond. De activiteiten richtten zich niet alleen op
de directe noden van de meest kwetsbare mensen, maar hadden ook tot doel de lokale
capaciteit van de geselecteerde gemeenschappen voor de langere termijn te versterken.
Hiervoor zijn o.a. lokale vrijwilligers en autoriteiten getraind om bij te dragen aan de
verbetering van sanitaire voorzieningen in de gemeenschap en zijn technologische
verbeteringen ingevoerd, zoals de waterpompen op zonne-energie.
Niger

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Oxfam heeft een campagne gevoerd over het belang van schoon (drink)water en het reinigen
van containers die mensen gebruiken om water te vervoeren. Ook is de waterkwaliteit van
verschillende bronnen en huishoudens getest. De resultaten hiervan laten zien dat de
bevolking nu beter let op het schoonhouden van water.
De Internationale Handenwasdag is aangegrepen om, samen met andere NGO’s, mensen te
wijzen op het belang van handenwassen om ziektes te voorkomen. Ook heeft Oxfam toiletten
en douches aangelegd en bestaande toiletten ontsmet. 2.000 huishoudens ontvingen een
hygiënepakket met o.a. zeep en een muskietennet.
Bescherming was een belangrijk onderdeel van de WASH-activiteiten. Zo werd in overleg met
de lokale gemeenschap gekeken naar de veiligste plaats om toiletgebouwen te plaatsen. Ook
trainde Oxfam gemeenschapsvertegenwoordigers op het gebied van bescherming en
mensenrechten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• De watertappunten van zo’n 33.000 mensen worden beheerd door
28-02-2018
watercomités die door Oxfam zijn opgezet en getraind (ongeveer
250 mensen/kraan).
• In totaal zijn 57 watermonsters geanalyseerd, waarvan slechts vier
coliforme bacteriën bleken te bevatten.
• 100 huishoudens (2.060 mensen) hebben douche- en
toiletfaciliteiten gekregen.
• 100 toiletten zijn ontsmet.
• Monitoringsresultaten laten zien dat de begunstigden van het project
de impact van hygiëne op hun gezondheid begrijpen en hun gedrag
hebben verbeterd.
• 5.660 huishoudens (39.616 mensen) zijn bereikt met verschillende
WASH-voorlichtingsactiviteiten.
• Er zijn 46 campagnes georganiseerd om watercontainers te
reinigen. Hierbij zijn meer dan 6.900 watercontainers
schoongemaakt en gedesinfecteerd.
• 2.000 huishoudens (16.055 mensen) ontvingen een hygiënepakket
met vijf stukken zeep, een deken, een muskietennet en 30 liter
water.
Besteed bedrag
€ 239.860
tot 28-02-2018
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LEVENSONDERHOUD
Er werden vier maandelijkse voedseldistributies uitgevoerd. Per ronde hebben 500
huishoudens 100 kilo rijst, 25 kilo bonen, 10 liter olie en 1 kilo zout ontvangen. Dit voldoet aan
de minimale dagelijkse behoefte van 2.100 kilocalorieën per persoon voor een periode van
een maand.
De distributies verliepen via een vast schema. Begunstigde huishoudens werden
geconsulteerd over het proces en distributiemedewerkers werden getraind. De
distributielocatie werd zorgvuldig gekozen en alle goederen geïnspecteerd. De distributies
vonden plaats na controle van de identiteit van de begunstigde en onder toezicht van een
klachtencomité.
Bescherming was een geïntegreerd onderdeel van alle activiteiten voor levensonderhoud.
Oxfam lichtte de gemeenschap o.a. voor over het belang van het prioriteren van mensen met
specifieke behoeftes bij de distributies.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 500 huishoudens hebben vier keer voedsel ontvangen via de
28-02-2018
uitgevoerde voedseldistributies.
• Monitoring geeft aan dat de gemeenschap tevreden was met de
gedistribueerde voedingsmiddelen.
• De situatie met betrekking tot voedselzekerheid is gestabiliseerd. De
dagelijkse consumptie en diversiteit van het dieet zijn aanzienlijk
verbeterd.
Besteed bedrag
€ 296.700
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Oxfam voerde het programma uit vanuit Diffa, met een team van WASH-, levensonderhoudsen beschermingsmedewerkers onder toezicht van de programmamanager.
De ondersteunende afdelingen op het kantoor in Diffa (financiën, personeelszaken, logistiek
en monitoring en evaluatie) zorgden dat de activiteiten werden uitgevoerd volgens de
internationale kwaliteitsstandaarden en binnen de afgesproken termijn.
De afdeling Monitoring en Evaluatie hield zich bezig met de tevredenheid van de
begunstigden, de zichtbaarheid van de donor en de verantwoordingplicht op elk niveau. De
afdeling had een speciaal telefoonnummer geopend voor eventuele klachten van
begunstigden over het programma van Oxfam.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 80.230
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Niger
De instabiele veiligheidssituatie in Diffa bleef de belangrijkste uitdaging voor de uitvoering van
de hulpactiviteiten. Desondanks zijn de activiteiten binnen de gestelde tijd afgerond.
Daarnaast is het een grote uitdaging voor de nabije toekomst om een aanpak te vinden
waarbij niet alleen de resultaten van de huidige noodhulp behouden blijven, maar er een
overgang gecreëerd wordt naar een situatie waarin de bevolking zelf weerbaarder wordt
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tegen de gevolgen van het conflict. De mogelijkheden voor de transitie van het programma
zijn onder andere afhankelijk van de beschikbare middelen in de toekomst.
Hulp komende maanden Niger
Oxfam heeft verschillende activiteiten uitgevoerd die ervoor moeten zorgen dat de behaalde
resultaten worden voortgezet en de gerealiseerde voorzieningen ook in de toekomst
behouden blijven. Zo heeft Oxfam lokale hygiënecomités getraind in het geven van
voorlichting ter voorkoming van Hepatitis E en cholera en hebben lokale gemeenschappen
training en materialen ontvangen om toiletgebouwen te ontsmetten. Hoewel de activiteiten
met geld van Giro555 zijn afgerond, blijft Oxfam actief in Niger. De organisatie wil zich naast
noodhulp richten op langere termijnhulp.
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2.6 Plan Nederland
Over ons
Plan Nederland is lid van Plan International en werkt in 54 landen aan duurzame
armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale
aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Tijdens rampen zorgt Plan ervoor dat
kinderen en hun families zo snel mogelijk weer toegang hebben tot basisvoorzieningen en
bescherming.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
Plan International werkt sinds 2006 in Zuid-Soedan. Plan Zuid-Soedan is actief in vier staten
op het gebied van voedselhulp, voeding, kindbescherming en onderwijs. Plan Zuid-Soedan
werkt nauw samen met andere organisaties (NGOs), lokale overheden, de VN en met de
lokale belanghebbenden.
Het project voor Giro555 werd uitgevoerd in Nimule en richtte zich op voedselhulp,
bewustwording over voedsel en water & sanitatie. De projecten zijn tot stand gekomen in
nauw overleg met lokale belanghebbenden en het cluster coordinatiesysteem van de VN.
Noordoost-Nigeria
Plan International Nigeria werkt, sinds augustus 2016, in het noordoosten (Borno en
Adamawa) in de volgende sectoren: voeding, onderwijs, kindbescherming en het geven van
financiële steun. Plan heeft twee plaatselijke kantoren in de staten Borno en Adamawa.
Ethiopië
Plan International Ethiopië (PIE) heeft meer dan 400 medewerkers en werkt momenteel in 24
districten met een budget van ongeveer 15 miljoen euro.
Tot nog toe hebben 202.783 mensen geprofiteerd van onze steun op het gebied van
voedselhulp, water en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid en kindbescherming in de
regio's Oromia, Yedebub, Biheroch Bihereseboch, Hizboch en Amhara.
Biheroch Bihereseboch na Hizboch (zuidelijke naties, nationaliteiten en volken) en Amhara.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 2.341.095

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 2.341.095 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Zuid Soedan

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Het doel was toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en het bestrijden van
honger. Activiteiten betroffen onder anderen de constructie en herstructurering van
gescheiden toiletten en het plaatsen van faciliteiten waar de handen gewassen kunnen
worden. Deze faciliteiten moesten in lijn zijn met het school-feeding programma: het opzetten
van levensreddende hygiëne en het behoud van waardigheid voor schoolgaande jongens en
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meisjes en vrouwelijke leraren. Ook leraren werden getraind in het gebruik van sanitaire
voorzieningen, hygiëne en bescherming van het kind.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Constructie en wederopbouw van toiletten in 4 scholen; en het
28-02-2018
leveren van faciliteiten om de handen te wassen in alle scholen.
• Distribueren van 2.061 hygiënepakketten aan 553 meisjes, 20
vrouwelijke leraren en 1.488 jongens in 5 scholen.
• Trainen van 63 leraren (45 mannen en 18 vrouwen) in 5 scholen.
• De bouw van 4 toiletten in 2 scholen heeft bijgedragen aan het
behoud van schoolgaande kinderen, voornamelijk meisjes.
Besteed bedrag
€ 127.748
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
De gewenste uitkomst van het project was de verbetering van het beschermen en herstellen
van de leefbaarheid, faciliteiten voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, het verbeteren
van de voedselinname en de kwaliteit van het voedsel.
Jonge schoolgaande kinderen werden op basis van het Take Home Food programma
voorzien van 1 maaltijd per dag.
Mensen die vanuit de meest kwetsbare huishoudens kwamen, werden in een geld-voorwerkprogramma geplaatst, waardoor zij de faciliteiten in de school konden opbouwen binnen
het school-feeding programma. Agrarische huishoudens werden voorzien van
droogtebestendige zaden en agriculturele middelen met de focus op seizoensgebonden
oogst. Agrarische huishouden zijn getraind in klimaatgerichte agricultuur. De ouder- en
lerarenraad en de commités voor ontwikkeling van de scholen trainden met het school
feeding programma.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 761 mensen (538 mannen, 223 vrouwen) profiteerden van een vorm
28-02-2018
van geld in ruil voor werkzaamheden.
• 6.879 mensen (3.556 mannen en 3.323 vrouwen) profiteerden van
agriculturele middelen. Dit verhoogde de productie van voedsel en
de inkomsten uit de verkoop.
• 1.071 huishoudens voltooiden de training over klimaatgerichte
agricultuur (550 mannen, 521 vrouwen). De opgedane kennis helpt
hen ziektes in gewassen te voorkomen en de productiviteit te
verhogen.
• 107 mensen (62 mannen, 45 vrouwen) voltooiden de training over
hygiënische voedselbehandeling, het conserveren van voedsel en
diversiteit van voedsel. De training hielp hen de persoonlijke en
hygiënische voedselbereiding voor kinderen op scholen te
verbeteren. Ook thuis maakten zij gebruik van de nieuw
aangeleerde methodes.
• 5.080 kinderen (waarvan 3.533 meisjes) en 128 leerkrachten
(waarvan 61 vrouwen) kregen een maaltijd per dag op school.
Besteed bedrag
€ 372.891
tot 28-02-2018
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BESCHERMING
Leden van de PTA (Parent Teacher Associations) en kinderclubs in scholen werden
gemobiliseerd om aandacht te besteden aan geweldsgerelateerde kwesties. Deze sessies
waren gericht op de bescherming van kinderen en met name die van meisjes, zowel op
school als onderweg van en naar school. Er werd een gender assessment gedaan met als
doel het identificeren van kwesties rondom de bescherming van het kind. De resultaten van
dit onderzoek werden gedeeld met een subcluster in Nimule waar programma's ontwikkeld
werden rondom bescherming van het kind op scholen. De resultaten hielpen bij het
ontwikkelen van plannen rondom de veiligheid van kinderen.

PROGRAMMAMANAGEMENT
Er zijn 7 mensen ingehuurd voor het project, waaronder een projectcoördinator,
projectingenieur, landbouwspecialist, twee gemeenschapswerkers en twee medewerkers die
zich bezighielden met het monitoren van de vooruitgang. Deze mensen speelden een cruciale
rol in het bereiken van alle doelen. In het bijzonder in het enthousiasmeren en betrekken van
de gemeenschap en het promoten van het begrip gender op scholen.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 108.725
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
1) Culturele barrières en economische ontbering zijn nog steeds een reden voor meisjes om
niet op school te blijven.
Voorgestelde oplossing: continueren van begrip en aandacht rondom het creëren van
bewustzijn door Plan, met name bij lokale gemeenschap en lokale autoriteiten
2) Geld-voor-werkaanpak: het betalen van lokale bevolking voor werk (i.p.v. werken met
professionals) zorgde voor een lage productiviteit. Dit zorgde voor vertragingen in de bouw
van opslagruimtes en keukens.
Voorgestelde oplossing: Versterken van begrip van werkers, strakkere controle en het stellen
van duidelijke doelen om zo de specifieke projecten sneller af te ronden.
Hulp komende maanden in Zuid-Soedan
Plan heeft stakeholders zoals County Education Department, Local Government Officials en
NGO-afgevaardigden betrokken bij het opzetten van een exit-strategy.
Exit-meetings werden gehouden met key stakeholders (lokale overheden en partners van Far
Reaching Ministry, National Organization for Women, HUMAES, etc.)
Eén partner blijft voedsel leveren aan scholen die voorheen gesteund werden door Plan. Er
werd een bijeenkomst georganiseerd om afspraken te maken over de wederopbouw en bouw
van faciliteiten op de school.
Als overgang werden de mensen getraind in voedselmanagement op scholen. Ze trainden de
ouder- en lerarenraden en de schoolbesturen.
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Noordoost-Nigeria

VOEDSEL
Plan International richtte zich binnen het thema voedsel op twee specifieke onderdelen:
preventie van ondervoeding en behandeling van acute ondervoeding. De behandeling werd
vanuit 8 mobiele klinieken voor de thuisbehandeling van acute ondervoeding (ookwel OTP’s
genoemd) gerund, welke gericht waren op de behandeling van ernstige acute ondervoeding
(ookwel SAM genoemd) en vestigden één stabilisatiecentrum (ookwel CS genoemd) in het
algemene ziekenhuis van Mafa om daar de behandeling van gecompliceerde SAM aan te
pakken. In het kader van het voorkomen van ondervoeding zijn trainingen gegeven aan de
gemeenschappen over voeding aan babies en peuters (IYCF, Infant en Young Child
Feeding). Eerst werden er 820 moeders vrijwillig getraind op het gebied van IYCF, vroege
bescherming van het kind (ookwel ECD, Early Child Development, genoemd) en bescherming
van het kind. Er is gebruik gemaakt van flipover-boekjes als visueel hulpmiddel tijdens de
uitleg over optimale IYCF gewoontes/handelingen om de resulaten te vergroten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 37.487 mensen (36.253 moeders, 808 grootmoeders, 426 vaders)
28-02-2018
werden bereikt met IYCF informatie rondom de oorzaken van
ondervoeding, promotie van hygiëne en preventie van cholera op
de volgende locaties: OTP centra, kampen met ontheemden (IDP),
gastgemeenschappen, markten en sociale bijeenkomsten in de
gemeentehuizen.
• 10.660 huishoudens met zwangere en borstvoeding gevende
vrouwen werden bereikt met de training rondom Young Child
Feeding.
• 29 personen getraind op behandeling van gecompliceerde SAM.
• 1.902 (1.009 meisjes, 893 jongens) zijn opgenomen en behandeld
in OTP en 12 (6 jongens en 6 meisjes) zijn opgenomen en
behandeld in SC.
• 60 vrijwilligers uit de gemeenschap zijn getraind als
voedingsdeskundige en het mobiliseren van de gemeenschap,
Mid-Upper Arm Circumference (MUAC)-meting en checken op
oedeem.
• 19.246 (9.575 mannen, 9.671 vrouwen), 18.193 (9.674 mannen,
9.885 vrouwen) en 24.366 (11.958 jongens, 12.408 meisjes)
kinderen tussen de 6-59 maanden gescreend in augustus, oktober
en februari.
• 411, 569 en 169 SAM kinderen tussen de 6-59 maanden
geïdentificeerd en doorgestuurd naar OTP-locaties in augustus,
oktober en februari.
• Hygiënepakketten (met daarin o.a. 20 liter wasbakken en jerrycans
en zeep) en waterzuiveringstabletten. Deze werden verspreid
onder 10.660 moeders en verzorgers in voedingscentra.
Besteed bedrag
€ 476.238
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
Plan International heeft financiële steun gegeven aan moeders en vaders van ondervoede
kinderen en slachtoffers van rebellen in Internally Displaced People (IDP)-kampen. Daarnaast
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werden in Mafa bijeenkomsten georganiseerd met als doel het opbouwen, herstellen en
versterken van de leefbaarheid in de regio. Het proces bestond uit het screenen van de
ontvangers van het geld, de identificatie van de begunstigden, betrokkenheid van de
bank/financiële dienstverlener en distributie van het geld. De begunstigden werden
geïnformeerd over de verschillende doelen van het geld, zoals voedselveiligheid en activering
van levensonderhoud.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 11.693 mensen (5.730 mannen, 5.963 vrouwen) bereikt door het in
28-02-2018
twee rondes overmaken van onvoorwaardelijke bedragen (3.530
naira per persoon per ronde).
• Na het informeren van de gemeenschap werd het geld puur gebruikt
voor het kopen van voedsel, om activiteiten te starten om inkomen
te genereren en om de voeding van de familie te verbeteren.
Besteed bedrag
€ 465.351
tot 28-02-2018

BESCHERMING
40 (15 mannen, 25 vrouwen) gezondheidswerkers en personeel van Plan International
werden getraind op Kindbescherming en Early Child Development.
40 mensen (27 mannen, 13 vrouwen) met een geestelijke stoornis werden geïdentificeerd en
doorgestuurd naar het neuro-psychiatrisch ziekenhuis voor verder onderzoek en behandeling.
2.327 (909 mannelijke, 1.418 vrouwelijke) verzorgenden met ondervoede kinderen kregen
uitleg en psychologische ondersteuning op de Out Patient Therapeutic Program/Stabilizationlocaties.

PROGRAMMAMANAGEMENT
14% van het budget was bestemd voor programmanagementsupport en 86% van het budget
was bestemd voor directe activiteiten. De 14% behelst een percentage van het landenteam
aan het project, zoals de landendirecteur, financieel manager en HR-manager etc. Daarnaast
behelst de 14% ook kantoorkosten als huur, communicatie, veiligheid, kantoorartikelen,
benzine, onderhoud van de voertuigen, reparaties, verzekeringen, algemene bevoorraading
etc. Het toewijzen van deze kosten zorgt ervoor dat het kantoor goed draait. Dit is cruciaal
voor het succes van het project.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 107.069
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Noordoost-Nigeria
1.Door veiligheidsrisico's kon Plan niet het geplande voedingsproject implementeren in Mafa,
het was te gevaarlijk om het project te implementeren.
Voorgestelde oplossing: na het trainen van de gezondheidswerkers in gecompliceerd SAMmanagement, kan Plan Stabilisation Centres (SC) opzetten door gebruik te maken van de
gezondheidswerkers met steun op afstand en het tijdelijk inzetten van personeel in de SC's.
2. Vertragingen in het verkrijgen van de therapeutische voeding voor de behandeling van
ernstige acute ondervoeding (ookwel 'Ready-to-use Therapeutic Food' of RUTF genoemd).
Oplossing: Er is RUTF geleend van het State Ministry of Health zodat tekorten konden
worden opgevangen tot de voorraad weer voor handen was.
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Hulp komende maanden in Noordoost-Nigeria
Het project werd geïmplementeerd met key stakeholders (Ministry of Health, basis
gezondheidszorg-organisaties, UNICEF en andere INGO's), en binnen bestaande structuren
(overheid en gemeenschap) om afstemming te bereiken die in overeenstemming is met
nationale en strategische plannen en geïntegreerd is met bredere noodplannen.
Outpatient Treatment Centers en Stabilisation Centers werden opgericht in samenwerking
met de lokale overheden en eigendomsrecht werd aangewakkerd bij de gemeenschap wat
het eenvoudiger maakte om het project over te dragen. Exit-meetings vonden plaats met de
stakeholders om te bespreken hoe de projecten in de toekomst door kunnen gaan.
Ethiopië

VOEDSEL
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 4.325 ondervoede kinderen jonger dan 5 jaar profiteerden van
28-02-2018
speciale bijvoeding voor kinderen (2.729 meisjes, 1.596 jongens).
• 5.093 zwangere en borstvoeding gevende vrouwen profiteerden van
speciale bijvoeding om ondervoeding van kinderen tegen te gaan.
• 23.565 kilo Corn Soya Blend en 37.672 liter sojaolie is aan
bovenstaande groep uitgedeeld.
• Deze gemeenschappen kregen voorlichting over het belang van
goede voeding van kinderen.
Besteed bedrag
€ 71.038
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Dit onderdeel richtte zich op het verbeteren van de toegang tot water voor de gemeenschap,
het verminderen van de migratie van huishoudens, verhoging van het aantal gebruikers van
water en de verbetering van de toegang tot water tijdens extreme droogte. Leden van het
committee hebben geleerd over verbeterde hygïene en leerden vaardigheden om het water te
managen.
De aanleg van watertanks heeft de toegang tot water voor ontheemden en de opslag van
water tijdens waterverbruik verbeterd. De ontheemden profiteerden van het
watervolgsysteem, de aanleg van watercontainers, watertanks en de behandeling van het
water met chemicaliën. Ongeveer 20 scholen werden gesteund met watergebruik en de
levering van hygiënekits met daarin onder andere zeep. In totaal hebben 34.132 mannen,
vrouwen, jongens en meisjes geprofiteerd van activiteiten omtrent hygiëne en sanitatie.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 2 watertanks zijn hersteld in Siminto en Hadhesa Kebele, wat
28-02-2018
zorgde voor water in 2.884 huishoudens (1.154 vrouwen en 1.730
mannen).
• 4 handpompen zijn hersteld in Alge, Hardot, Bura Dheera and
Karsamale Kebeles, goed voor 1.617 huishoudens (792 vrouwen
and 825 mannen).
• De watertank in Haro Fata (2 watertanks met de mogelijkheid tot
opslag van 10.000 liter water zijn geïnstalleerd. De constructie van
een generator en een wachttoren, installatie van een
dieselgenerator, installatie van een oppervlaktepomp, uitbreiding
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

van de pijplijn. 2.000 huishoudens (850 vrouwen en 1.150 mannen)
profiteerden.
• 8 wateropslagtanks (capaciteit 10.000 liter per tank) zijn
geinstalleerd en gevuld met schoon drinkwater (deze werd steeds
bijgvevuld).
• 4.710 jerrycans (capaciteit 20 liter) en waterzuiveringstabletten zijn
uitgedeeld aan 3.210 huishoudens.
• Waterkwaliteitstraining voor 10 professionals (Liben en Gumi Ela
Dalo woreda).
• 6 commissies voor water- en sanitaire systemen zijn samengesteld.
• Promotie voor hygiënetraining: 40 (18 vrouwen en 22 mannen).
• 34.132 mensen zijn bereikt met promotie van goede hygiene en
sanitatie.
• School WASH Committee Training voor 62 deelnemers breidde uit
tot 400 (150 vrouwen en 250 mannen).
• Levering van 49.884 stukken zeep aan 16.050 volwassenen en
2.132 studenten (863 meisjes) in 20 scholen.
€ 191.818

LEVENSONDERHOUD
Levering van materialen voor verbetering van weidegrond
De weidegrond is op de volgende manieren verbeterd: 1.300 hectare afgeschreven terrein en
bos werd aangeboden en verdeeld in 5 kebele; 2 in Gumi El Delo (Hadessa 400 ha en Boba
250 ha) en 3 in Libanees district (Algea 250 ha, Kobadi 200 ha en Bura Dhera 200 ha). 2.145
huishoudens konden hiervan profiteren. Er is Birr 1,365000 overgemaakt naar 1.300
huishoudens om de weilanden op te knappen.
Er is 750 kg graszaden verspreid over 1.300 ha van de weilanden. Er zijn 10.000
huishoudens (waarvan 25% vrouw) geholpen met met medicatie voor vee en dierenartsen. Er
is steun gegeven aan 6 dierenartsenpraktijken met materialen (in het district van Gumi Eldelo:
Hadesa, Boba en Bulbule en Libische district: Miesa, Gobicha en Bura Dhera). 3.215
huishoudens profiteerden hiervan (1.280 vrouwen en 1.935 mannen). Er zijn 98 huishoudens
opgeleid tot dierenarts of in veehouderij en gezondheidsaspecten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• De verbetering van weidegrond, toename van veestapel (in
28-02-2018
productie en productiviteit). Meer melk en verbeterde voeding voor
het vee zorgt voor betere fysieke conditie, wat zorgt voor verhoging
van de waarde van het vee.
• Materialen voor de dierenarts verbeterden de lokale behandelingen
van vee.
• Aanlevering van medicatie verbeterde de gezondheid van het vee.
• De training van DRR verbeterde de vaardigheden van de DRR
taskforce om lokale gevaren te herkennen en noodscenario's bij
nationale rampen te bespreken.
• Voor de deelnemende huishoudens zorgde het geld dat zij toegang
hadden tot het dekken van kosten voor bijvoorbeeld voedsel, NFI en
scholing voor kinderen.
Besteed bedrag
€ 221.887
tot 28-02-2018
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BESCHERMING
Plan faciliteerde het project voor bescherming van kinderen en richtte zich op de behoeften
van kinderen. Het tijdschema voor de deelnemers werd aangepast zodat de vrouwen later
konden starten en eerder weg konden, zodat zij voldoende tijd hadden om te zorgen voor de
kinderen. Daarnaast was de dagopvang dichtbij zodat de kinderen borstvoeding konden
krijgen in het centrum. Plan leverde capaciteitsopbouw en een taskforce om de effecten van
rampen te reduceren voor kinderen, zowel voor de gemeenschap als geheel als voor het
individu.

PROGRAMMAMANAGEMENT
Plan implementeerde dit project in samenwerking met lokale overheden en
gemeenschappen. Het management rondom het project was de verantwoordelijkheid van de
unit Emergency Rapid Response van het landenkantoor van Plan International Ethiopia in
samenwerking met Plan International Oromia Region Program Area (OPA). De OPA was
verantwoordelijk voor de algemene implementatie. Het personeel (1 projectcoördinator, 1
financieel medewerker, 1 expert in levensonderhoud, 1 WASH-medewerker, 1 kassière, 1
inkoop-expert, 1 kantoormedewerker en 4 kantoorbeveiligers) stuurden en implementeerden
het project. Andere units zoals logistiek, financiën en BDD ondersteunden het project door
administratieve werkzaamheden uit te voeren.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 34.453
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Ethiopië
1) Het conflict tussen Oromo en Somalië en in Gumi Eldelo en Liban zorgde voor de
ontheemding van 43.345 Ethiopiërs. Dit had een negatieve impact op de bestaande bronnen
zoals water en weilanden en zorgde voor verspreiding van ziektes onder zowel de bevolking
als het vee. PIE ondersteunde deze IDP's door levering van locaties voor wateropslag,
aanleg van waterreservoirs en behandeling van het water met chemicaliën.
2) Er is een toename in de vraag vanuit zone, district en gemeenschappen over WASH en
FSL interventies omdat de voedselproductie van tijd tot tijd beperkt is.
Hulp komende maanden Ethiopië
Interventies binnen dit project zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in samenwerking met key
stakeholders (lokale overheden, scholen en DA's) en binnen bestaande overheidsstructuren
(water, vee, kinderen en vrouwen, agricultuur en pastorale bureaus) om zo de duurzaamheid
van het project te garanderen. Om de duurzaamheid van het project verder te verstevigen
werd er voortgebouwd op het WASH committee, zorgverleners, gemeenschapsstructuren
zoals de DRR taskforce, CAHWs/Community Animal Health Workers en werd er een systeem
in gang gezet waarbij het monitoren en het controleren via zone en district loopt.

Nationale Actie: “Help slachtoffers hongersnood”, mei 2018

66

2.7 Save the Children
Over ons
De landenkantoren van Save the Children in Zuid-Soedan en Somalië vallen onder Save the
Children International. Save the Children werkt in meer dan 120 landen en is een van de
grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisaties ter wereld. Vanwege de hongersnood die
begin 2017 werd afgekondigd in de Zuid-Soedanese staat Unity heeft Save the Children haar
programma's flink uitgebreid in Zuid-Soedan.
In Zuid-Soedan gebeurde dat vooral in de provincies Jonglei, Oost-Equatoria en Noord-Bahr
el Ghazel. Ook opende de organisatie een noodkliniek in Unity. Save the Children werkt nauw
samen met lokale overheden zoals de Relief and Rehabilitation Commission en het Ministerie
van Gezondheidszorg.
In Somalië heeft Save the Children goede relaties met alle partijen die betrokken zijn bij de
hulpverlening, waaronder nationale en lokale overheden en (inter)nationale NGO's. Ook heeft
Save the Children het vertrouwen van gemeenschappen zelf. In dit noodhulpproject werkt de
organisatie samen met lokale gemeenschappen door moeder-tot-moedergroepen op te
zetten, door samen met goed opgeleide vrijwilligers ondervoede kinderen op te sporen en ze
tijdens hun behandeling te volgen, en de gemeenschap voorlichting te geven over het belang
van hygiëne bij (jonge) kinderen. Via haar lokale netwerken steunt Save the Children ook
plattelands- of nomadengemeenschappen in de meest afgelegen gebieden.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
Save the Children werkt al sinds 1989 in Zuid-Soedan over de volle breedte van de
humanitaire hulp. De organisatie drukt zo een stempel op zowel noodhulp als
ontwikkelingshulp in het land en heeft direct en blijvend impact op de levens van kinderen.
Voorafgaand aan deze actie hielp Save the Children in 2017 al 28.391 kinderen in Jonglei,
door ze medisch te screenen in 21 poliklinieken en in 21 voedingsprogramma's. Daarin
werden respectievelijk 661 en 552 kinderen behandeld. Verder werden in totaal 6.195
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven gescreend op ondervoeding. Ook gaf
Save the Children voorlichting over gezondheid, water, sanitaire voorzieningen en voeding.
Somalië
Save the Children werkt al ruim 60 jaar in Somaliland/Somalië en heeft programma's op veel
terreinen. Sinds 2005 werkt Save the Children ook in Puntland, nadat een tsunami de
vissersdorpen in de kuststreek Karkar zwaar had getroffen.
Door de jarenlange ervaring met acute ondervoeding en door op te trekken met
gemeenschappen uit 16 districten van Somaliland, Puntland en Zuid-Centraal-Somalië,
bereikte Save the Children in 2017 al ruim 2,5 miljoen mensen met gezondheidszorg en bijna
1,5 miljoen mensen met levensreddende voedselhulp, van wie de helft kinderen. Bovendien
zijn 592.520 mensen bereikt met water -en sanitaire voorzieningen.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 2.674.189

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 2.674.189 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

VOEDSEL
Het doel van het programma was om allereerst kinderen jonger dan 5 jaar te screenen op
Ernstige Acute Ondervoeding (SAM) en Matige Acute Ondervoeding (MAM) en te
behandelen in ondervoedingsbehandelingcentra (OTP) en via gerichte aanvullende
voedingsprogramma's (TSFP). Daarnaast was het doel om de goede voedingsgewoonten
voor zuigelingen en jonge kinderen (IYCF) te bevorderen, ondersteunen en te borgen.
Deze doelen worden gehaald via het:
- inrichten en herstellen van OTP/TSFP en stabilisatiecentra (behandeling ernstig ondervoede
kinderen met medische complicaties).
- oprichten van mobiele teams.
- trainen van voedingsmedewerkers en vrijwilligers voor het runnen van de ondervoedingprogramma's.
- screenen van kinderen onder de 5 jaar op acute ondervoeding.
- screenen van zwangere en borstvoedende vrouwen op ondervoeding.
- behandelen van kinderen onder de 5 jaar voor SAM.
- behandelen van kinderen onder de 5 jaar voor MAM.
- het oprichten van moeder-tot-moedergroepen (MtM).
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal zijn 5 nieuwe OTP & TSFP-locaties opgericht en werden 25
28-02-2018
OTP- & TSFP-locaties hersteld (met oa meubilair en materiaal). In de
provincie Bor kregen 2 stabilisatiecentra eveneens meubilair en
apparatuur.
• In Nyirol en Akobo zijn 3 mobiele outreach-sites ingericht. Een vierde
locatie kon niet worden ingericht omdat de voorgestelde locatie (Waat
en Walgak-gebied) te onveilig was.
In totaal zijn 91.353 kinderen van 6 tot 59 maanden oud (46.590
meisjes en 44.763 jongens) gescreend op ondervoeding, oftewel 108
procent van het vooraf gestelde doel. Dat hoge percentage was het
gevolg van massascreening en het opschalen van de OTP en
outreach-activiteiten.
• In totaal zijn 5.793 ernstig ondervoede kinderen (2.954 meisjes en
2.839 jongens) zonder medische complicaties behandeld in OTP's.
Dat is 136% van het vooraf gestelde doel. Die overprestatie lag aan
de hogere dekking na het opzetten van een nieuwe OTP en hard
werken van de mobiele teams.
• 10.803 kinderen met MAM (5.510 meisjes en 5.293 jongens) zijn
bereikt met TSFP's, oftewel 64,2% van het vooraf gestelde doel. Die
onderprestatie is te wijten aan het feit dat het Wereld
Voedselprogramma (WFP) tijdelijk stopte met het leveren van
voedselvoorraden en de ontoegankelijkheid van het gebied door de
onveiligheid en het slechte weer (regenseizoen).
• Verder zijn 61 kinderen behandeld (29 meisjes en 32 jongens) bij wie
SAM met medische complicaties was vastgesteld.
• 35.538 zwangere en borstvoedende vrouwen (97,4%) werden
gescreend op ondervoeding, 3.838 van hen werden doorverwezen
vanwege acute ondervoeding.
• Er zijn 226 moeder-tot-moedergroepen opgericht in Jonglei
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

(waaronder ook groepen die niet onder Giro555 vallen), met in totaal
3.277 moeders.
• 201 mensen (100 vrouwen & 101 mannen) zijn opgeleid als
voedingspersoneel en getraind op CMAM en IYCF. Dat is meer dan
verwacht, omdat het budget de mogelijkheid bood om meer personeel
te trainen.
• 12.258 kinderen (10.287 meisjes en 1.971 jongens) zijn bereikt via de
promotie van IYCF door de moeder-tot moeder (MtM) groepen.
€ 417.263

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Het doel van dit programma was dat de kinderen en hun families die onder het (onder)
voedingsprogramma vielen, via deze behandelingscentra meteen ook toegang kregen tot
schoon water en verbeterde sanitatie hygiëne (WASH). Door de WASH-voorzieningen te
verbeteren en te zorgen voor een groter bewustzijn onder de doelgroepen, richtte het project
zich op het snelle herstel van ondervoede kinderen, de preventie van nieuwe gevallen en het
voorkomen van terugval bij kinderen die net hersteld waren van ondervoeding.
De doelen zijn samengevat in de volgende activiteiten:
- de aanleg van latrines bij ondervoedingsbehandelingscentra locaties (of op andere
belangrijke locaties zoals scholen).
- het uitdelen van hygiënekits aan gezinnen met kinderen die voor ernstige ondervoeding zijn
behandeld.
- het herstellen van waterpunten en waterputten.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Op de voedingslocatie in Pagok (Bor) werd een nieuwe waterput
28-02-2018
aangelegd, terwijl een tweede werd hersteld op de voedingslocatie
van Agorbar (ook in Bor). In totaal werden zo 12.235 mensen
geholpen (7.341 vrouwen en 4.894 mannen).
• Er zijn twee geventileerde latrines gebouwd bij Lualdit (gescheiden
voor mannen en vrouwen) en op voedingslocatie Pagok in Bor. Op
de locatie Panwel (Bor) werd een latrine hersteld. Op de
voedingslocaties in Nyirol en Akobo zijn 3 latrines aangelegd met
lokaal materiaal.
• In totaal zijn 120 latrines aangelegd (gemaakt met lokale materialen)
in Bor op tien locaties bij voedingscentra. Op de locaties zijn
standaard 2 vrijwilligers, 5 IYCF-moeders en 5 mensen om hygiëne
te promoten, aanwezig. De mensen kregen dekzeil, plastic
hurkplaten en vaten. De herstelde en nieuw aangelegde sanitaire
voorzieningen hielpen 14.882 mensen (8.898 vrouwen en 5.924
mannen).
• In totaal zijn 4.000 hygiënekits uitgedeeld in Nyirol, Akobo en Bor
aan gezinnen met ondervoede kinderen.
• Aan gezinnen met ondervoede kinderen, zwangere en
borstvoedende vrouwen en andere kwetsbare groepen (bv. mensen
met een handicap) zijn 19.500 muskietennetten uitgedeeld in de
provincies Nyirol, Akobo, Bor.
• Op
30
voedingslocaties
in
Jonglei
zijn
evenzoveel
handwasfaciliteiten aangelegd (in Bor 12, Nyirol 10 en Akobo 8).
• In totaal zijn 8.181 mensen (5.388 vrouwen en 2.793 mannen)
bereikt via de promotie van hygiëne.
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

€ 248.910

PROGRAMMAMANAGEMENT
Save the Children gebruikt onlinesystemen voor het financieel beheer, het aansturen van
programma's, het monitoren, evalueren, verantwoorden en verbeteren van het werk en voor
de inkoop en logistiek. In de programmamanagementkosten (PMS) zijn alle gedeelde kosten
van veldkantoren opgenomen: de kosten voor de organisatorische en logistieke
ondersteuning van het project. Dat zijn de nationale en internationale salariskosten van
ondersteunend personeel (financiën, logistiek, administratie, HR en veiligheid), reiskosten,
huisvesting, transport, kantoorkosten en overige (o.a. bank- en overboekingskosten).
Salariskosten worden toegerekend per project, op basis van tijdschrijven. Andere PMSkosten worden maandelijks verdeeld over lopende projecten die per kantoor worden
uitgevoerd. Daarnaast zijn in de PMS de opslag- en transportkosten van hulpgoederen
opgenomen.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 282.184
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
- Door de onveiligheid (het conflict) en wegafsluitingen vanwege het regenseizoen was het
bevoorraden van sommige locaties een uitdaging. Dat vertraagde de uitvoering en het droeg
eraan bij dat het doel op het gebied van MAM (zie boven) niet werd gehaald.
- Door de voorraden eerder op verschillende plekken op te slaan en personeel te werven
op/bij de voedingslocaties zelf, konden de programma's toch doorgaan. Die wijze les zorgde
dat de programma's in ontoegankelijke gebieden ook op het hoogtepunt van het
regenseizoen toch door konden gaan. De mobiele teams vergrootten de mogelijkheid om de
kwetsbaarste groepen in moelijk bereikbare gebieden te bereiken.
Hulp Zuid-Soedan komende maanden
UNICEF en het WFP zorgen voor structurele ondersteuning bij de aanpak van acute
ondervoeding en IYCF. Beide organisaties leveren extra voedingsrijke en direct te gebruiken
voeding, UNICEF geeft daarnaast ook medicijnen. De bereikte gezinnen worden gekoppeld
aan programma's van Save the Children die gericht zijn op het zelfstandig voorzien in
levensonderhoud en op de weerbaarheid tijdens eventuele toekomstige crises. De
levensonderhoud-programma's richten zich onder meer op landbouw, veehouderij en het
fokken met kleine dieren zoals geiten. Kwetsbare gezinnen krijgen geiten, een deel van het
nageslacht van de dieren geven ze vervolgens door aan andere gezinnen.
Somalië

VOEDSEL
Save the Children voert programma's uit voor de behandeling van acute ondervoeding door
de gemeenschap zelf, door (her)inrichten van ondervoedingsbehandelingscentra (OTP's),
gerichte aanvullende voedingsprogramma's, stabilisatiecentra en voorlichting over voeding
voor baby's en jonge kinderen. Vijftien mobiele teams met 97 opgeleide mensen van het
Ministerie van Gezondheid werken op 84 locaties en in programma's voor speciale voeding,
verspreid over negen districten. Er worden 3 stabilisatiecentra ondersteund, waaronder een
nieuw centrum in Gardo.
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De doelen worden behaald via:
- Toegang tot speciale voeding voor acuut ondervoede kinderen jonger dan vijf en zwangere
en borstvoedende vrouwen.
- Toegang tot stabilisatiecentra voor kinderen met ernstige acute ondervoeding en medische
complicaties.
- Het bereiken van verzorgers met voorlichting over voeding voor baby's en jonge kinderen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 205.431 kinderen en 47.129 vrouwen die borstvoeding geven zijn
28-02-2018
gescreend. Alle 20.998 kinderen bij wie (ernstige) acute
ondervoeding werd vastgesteld, van wie sommigen met medische
complicaties, zijn behandeld.
• Van de 8.464 kinderen jonger dan 5 jaar met ernstige acute
ondervoeding die zijn geholpen, zijn er 4.375 hersteld (98%). 94
kinderen hebben de behandeling niet afgerond (2%) en 5 kinderen
stierven (0%). 3.990 kinderen worden nog behandeld;
• Van de 12.534 kinderen jonger dan vijf jaar met gematigde acute
ondervoeding zijn er 4.156 hersteld (98%), 94 kinderen maakten de
behandeling niet af (2%) en 8.284 kinderen zijn nog onder
behandeling.
• 1.136 kinderen jonger dan 5 jaar met ernstige acute ondervoeding
en medische complicaties zijn doorverwezen naar stabilisatiecentra
van Save the Children. 1.090 van hen zijn hersteld (97%), er waren
14 verzuimers (1%) en 21 sterfgevallen (2%). 11 kinderen zijn nog
in behandeling.
• De acute ondervoedingscijfers in Puntland zijn in een jaar tijd
gedaald van 18.3% en 26.4% naar 11.5%, grotendeels dankzij de
hulp.
Besteed bedrag
€ 1.285.719
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Save the Children gebruikt onlinesystemen voor het financieel beheer, het aansturen van
programma's, het monitoren, evalueren, verantwoorden en verbeteren van het werk en voor
de inkoop en logistiek. In de PMS-kosten zijn alle gedeelde kosten van veldkantoren
opgenomen: de kosten voor de organisatorische en logistieke ondersteuning van het project.
Dat zijn de nationale en internationale salariskosten van ondersteunend personeel (financiën,
logistiek, administratie, HR en veiligheid), reiskosten, huisvesting, transport, kantoorkosten en
overige (o.a. bank- en overboekingskosten). Salariskosten worden toegerekend per project,
op basis van tijdschrijven. Andere PMS-kosten worden maandelijks verdeeld over lopende
projecten die per kantoor worden uitgevoerd. Daarnaast zijn in de PMS de opslag- en
transportkosten van hulpgoederen opgenomen.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 252.920
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
De grootste uitdaging is de toegang tot moeilijk bereikbare gebieden, vooral in Qandala en
Alula waar de wegen zeer slecht zijn. Save the Children heeft vooraf voorraden opgeslagen in
de grotere steden, om toch een continue toegang tot die voorraden te garanderen.
Sommige ouders weigerden om hun ondervoede kinderen naar de centra te brengen. Dus
richtte Save the Children zich op huisbezoeken en bewustwording en zorgde voor vervoer en
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voedsel voor de verzorgers (ouders). Met steun van het ministerie en via de inzet van land
cruisers als ambulances, slaagde de organisatie erin alle ondervoede kinderen snel door te
verwijzen en te behandelen.
Het werken in complexe conflictsituaties zoals in Somalië kent veel uitdagingen. Eén van die
uitdagingen is het vervoer van goederen. In incidentele gevallen kunnen goederen
beschadigd raken of ontvreemd worden. Ondanks alle maatregelen om dat risico tot een
minimum te beperken, is een klein deel van de met Giro555-geld betaalde goederen
verdwenen tijdens een transport. Na het inschakelen van de politie en een intern
onderzoeksteam kon het grootste deel ervan worden teruggehaald. Het overige deel is vanuit
eigen middelen aangevuld, waardoor de kinderen op tijd toch de nodige medicijnen en
goederen konden ontvangen en er geen Giro555-geld verloren is gegaan.
Hulp komende maanden Somalië
Save the Children heeft extra fondsen aangevraagd als aanvulling op Giro555voedingsprojecten. Een door het (WFP) gesteund project werd geïntegreerd met het Giro555Voedingsproject in een aantal regio's. Dat leidde onder meer tot het versterken van
doorverwijzingen tussen OTP, TSFP en moeder en kindzorg-faciliteiten. Daardoor werden
kinderen die aan het eind van het project nog behandeld werden, door het Minsiterie van
Gezondheid
en
andere
instanties
doorverwezen
naar
de
dichtstbijzijnde
gezondheidsfaciliteiten voor verdere behandeling. Save the Children wist ook extra fondsen
aan te boren om 7 mobiele teams en stabilisatiecentra die door de Giro555 werden gesteund,
drie maanden langer open te houden.
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2.8 Stichting Vluchteling
Over ons
Stichting Vluchteling werkt bij de uitvoering van haar programma's samen met haar
strategische partnerorganisatie, het International Rescue Committee (IRC). IRC is een
internationale hulporganisatie met programma’s op het gebied van levensreddende noodhulp
in acute crisissituaties en humanitaire hulp in chronische crisissituaties. IRC is actief en
operationeel in 's werelds grootste humanitaire crisisgebieden en voert momenteel
hulpprogramma's uit in ruim dertig landen. De strategische visie van IRC en Stichting
Vluchteling is gestoeld op de gedachte verbetering en vooruitgang te brengen in de levens
van mensen die ernstig getroffen zijn door conflict, geweld en natuurrampen, door te werken
in de resultaatgebieden gezondheid, bescherming, onderwijs, economisch welzijn en
zelfbeschikking.
Voor de besteding van Giro555-gelden uit deze actie heeft onze focus op drie landen
gelegen. In Jemen is IRC vanaf 2012 actief met programma's op het gebied van vooral
gezondheidszorg, water en sanitatie en voeding. In Somalië opereert IRC vanaf 2007 met
programma's voor met name ontheemden; de specifieke expertise en track record betreft
daar de sectoren voedselzekerheid, gezondheidszorg, bescherming en water en sanitatie
(WASH). Zuid-Soedan tenslotte is een van de landen waar IRC het langst actief is (vanaf
1989). De sectorale focus van het landenprogramma ligt op voedselzekerheid,
gezondheidszorg, bescherming en voeding. De uitvoering van de hulp gebeurt altijd in nauwe
samenwerking met lokale gemeenschappen en andere stakeholders.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
IRC, de partnerorganisatie van Stichting Vluchteling, is sinds 1989 werkzaam in Zuid-Soedan
en is hier één van de grootste humanitaire organisaties, die noodhulp en ondersteuning na
conflicten biedt. Op dit moment biedt IRC aan meer dan 900.000 mensen ondersteuning. IRC
is onder andere werkzaam in Unity State, waar twee gebieden zich in februari 2017 op IPC
niveau 5 (hongersnood) bevonden. Panyijar State, waar de activiteiten met Giro555financiering plaatsvinden, heeft IPC niveau 4. Zonder ingrijpen loopt Panyijar State het risico
ook op niveau 5 terecht te komen. IRC biedt hulp via gezondheidscentra, stabilisatiecentra en
voedingsprogramma's en met de Giro555-financiering via mobiele teams.
Somalië
IRC heeft sinds 2011 gezondheidszorgprogramma's en sinds 2014 programma's op het
gebied van ondervoeding geïmplementeerd in de regio Benadir. IRC implementeert
geïntegreerde gezondheids- en voedselprogramma's, met een focus op preventieve en
curatieve zorg, en verbetering van toegang tot gezonde voeding voor kinderen onder vijf jaar
oud en zwangere vrouwen. Met deze activiteiten heeft IRC meer dan 500.000 mensen bereikt
en bijgedragen aan vermindering van ziektes en sterfgevallen. IRC werkt nauw samen met de
gemeenschappen en met het Ministerie van Gezondheidszorg, VN organisaties en andere
uitvoerende partners.
Jemen
IRC voert sinds 2012 geïntegreerde water en sanitatie-, gezondheidszorg- en
ondervoedingsbestrijdingsprogramma's uit. Deze hulp is fors uitgebreid toen in 2014 het
conflict escaleerde. IRC heeft projecten verspreid over het gehele land en richt zich naast de
bovengenoemde drie sectoren ook op het verbeteren van het economisch welzijn door middel
van financiële bijdragen en bescherming en versterking van de positie van vrouwen. De
bijdrage van Giro555 is in 2017 een zeer belangrijke aanvulling op bestaande
gezondheidszorg- en WASH activiteiten in Abyan provincie.
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Totaal te besteden met Giro555*:

€ 2.164.657

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 2.164.657 (100 % van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

VOEDSEL
Door middel van de inzet van vier mobiele teams heeft IRC ondervoeding bestreden in ZuidSoedan. De mobiele teams hebben zich daarbij gericht op kinderen onder vijf jaar oud en
zwangere vrouwen in Panyijar county. De teams hebben geïntegreerde activiteiten uitgevoerd
op het gebied van gezondheidszorg, ondervoeding en bescherming van kinderen. Wat betreft
ondervoeding zijn de teams de gemeenschappen ingegaan om zorg te bieden en voorlichting
te geven. Kinderen zijn gescreend op ondervoeding en hebben de benodigde behandeling
tegen ernstige ondervoeding gekregen. Kinderen met matige ondervoeding hebben
therapeutische voeding gekregen. Het uiteindelijke doel was om het aantal ondervoede
kinderen terug te brengen en ziektes en overlijden als gevolg hiervan tegen te gaan. De
teams zijn vanuit de centra naar ver afgelegen gebieden gegaan.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal zijn 13.446 kinderen gescreend op ernstige en matige
28-02-2018
ondervoeding, zowel ontheemden als lokale bevolking in Ganyliel.
• 1.558 kinderen zijn behandeld tegen ondervoeding. Om het bereik
te vergroten zijn de mobiele teams naar verafgelegen plaatsen
gegaan.
• 2.114 zwangere vrouwen hebben aanvullende voeding gekregen
(ten opzichte van het gestelde doel van 1.136 vrouwen).
• Op 12 plaatsen in Nyal en Ganyliel zijn 109 sessies gehouden,
waarin voorlichting is gegeven over ondervoeding en gezonde
voeding.
• Er zijn 23 moeders-voor-moeders groepen opgericht, die gelinkt zijn
aan de gezondheidsfaciliteiten.
Besteed bedrag
€ 333.709
tot 28-02-2018

GEZONDHEIDSZORG
IRC heeft gezondheidszorg activiteiten uitgevoerd in Ganyliel en Nyal in Panyijiar county,
door middel van 2 mobiele teams op beide locaties. De mobiele teams hebben
gezondheidszorg, bestrijding van ondervoeding en beschermingsactiviteiten uitgevoerd. Op
het gebied van gezondheidszorg hebben de mobiele teams consulten, behandeling van
overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes, inentingen voor kinderen en zwangere
vrouwen, family planning, zorg tijdens de zwangerschap, bevallingen en ondersteuning na
seksueel geweld aangeboden. Daarnaast is ook de cholera-uitbraak in Ganyliel bestreden.
De mobiele teams met elk 10 medewerkers hebben shifts van 2 weken gedraaid. Via lokale
leiders zijn de gemeenschappen op de hoogte gebracht van de komst en het doel van de
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teams. Doordat het aantal ontheemden sterk groeide, zijn meer mensen bereikt dan
oorspronkelijk was gepland.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Aantal consulten dat is uitgevoerd: 9.151 (gepland: 4.933)
28-02-2018
• Medische consulten aan kinderen onder vijf jaar oud: 2.791 (gepland:
1.723)
• Aantal gevallen van cholera dat is behandeld: 97
• Aantal kinderen dat is ingeënt: 509 (lager dan gepland, vanwege
beperkte koelcapaciteit tijdens de shifts van het team)
• 172 kinderen die erg kwetsbaar zijn, zijn geïdentificeerd en hebben
individuele zorg gekregen
• 1.378 kinderen hebben geparticipeerd in activiteiten op het gebied
van sociale en emotionele ontwikkeling.
• 24 medewerkers zijn getraind op het ondersteunen van kwetsbare
kinderen.
Besteed bedrag
€ 412.995
tot 28-02-2018

BESCHERMING
SV-IRC voert beschermingsactiviteiten uit als onderdeel van de mobiele teams, die
geïntegreerde gezondheidzorg, bestrijding van ondervoeding en beschermingsactiviteiten
aanbieden in de gemeenschappen. Op het gebied van bescherming zijn medewerkers
getraind in het ondersteunen van kwetsbare kinderen, kinderen zijn herenigd met hun familie,
en er zijn leeractiviteiten aangeboden voor sociale en emotionele ontwikkeling. Ook is er
voorlichting gegeven om de gemeenschappen bewust te maken van kinderrechten en
bescherming van kinderen.

PROGRAMMAMANAGEMENT
De mobiele teams zijn ondersteund vanuit de veldkantoren in Ganyliel en Nyal. De
samenstelling van de teams, elk bestaande uit tien medewerkers, was gebaseerd op het
verwachte aantal patiënten en de grootte van het gebied dat werd bestreken door de teams.
Verder zijn de teams ondersteund vanuit het hoofdkantoor van IRC in Juba, waar ook het
senior management team zich bevindt. De programmamanagementkosten bestaan uit een
percentage van de kosten van de medewerkers. Daarnaast is specifieke expertise geboden
op het gebied van HR en financiële ondersteuning, huisvesting en reiskosten voor
ondersteunend personeel in Juba en is er tijdelijke ondersteuning geweest van een
noodhulpteam met sectorexpertise.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 142.079
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
Panyijir County is gelegen in een moerassig gebied, dat in handen is van de oppositie. Het
voortdurende conflict tussen overheid en oppositie heeft de ontwikkeling van infrastructuur
verhinderd, waardoor er geen transport- en communicatiemogelijkheden zijn. Goederen
kunnen alleen met het vliegtuig naar het gebied gebracht worden, wat een logistieke
uitdaging is en hoge kosten met zich meebrengt. Door het gebrek aan infrastructuur hebben
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de teams regelmatig grote afstanden moeten lopen, of gebruik gemaakt van kano's. De
mobiele teams zijn naar afgelegen gebieden gegaan, die moeilijk te bereiken zijn en waar
regelmatig veiligheidsrisico's zijn. De veiligheidssituatie wordt voortdurende gemonitord,
zodat de activiteiten zo veilig mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Hulp komende maanden Zuid-Soedan
SV-IRC heeft op de volgende manieren gezorgd dat de activiteiten voortgezet kunnen
worden:
- De gemeenschapsstructuren zijn versterkt, zodat kwetsbare kinderen beschermd worden en
hun rechten worden gewaarborgd.
- De capaciteit van lokale autoriteiten en traditionele leiders op het gebied van lokale en
internationale wetgeving is versterkt.
- De capaciteit van ouders en verzorgers in het verzorgen van kinderen is vergroot
- De lokale gezondheidsfaciliteiten zijn versterkt.
- De mobiele teams zijn geïntegreerd met lokale gezondheidsinitiatieven.
- Er is continu actieve participatie van de gemeenschappen geweest.
Somalië

VOEDSEL
In de districten Karaan, Arif, K8 en K12 heeft IRC activiteiten op het gebied van
voedselzekerheid en gezondheidszorg uitgevoerd. 47.582 kinderen zijn in de
gezondheidscentra gescreend op ondervoeding, van wie 4.152 kinderen ernstig ondervoed
waren. Deze kinderen zijn behandeld in het voedingsprogramma, wat bij 3.111 van de
kinderen succesvol was. De andere kinderen zijn doorverwezen of zijn voor een langere
periode onderdeel van het programma geweest. Verder zijn 5.834 kinderen die in mindere
mate ondervoed waren doorverwezen naar organisaties die aanvullende voeding hebben
verstrekt. Om ook de kwaliteit en het bereik van de activiteiten te waarborgen zijn 10
gezondheidswerkers getraind op het behandelen van ondervoeding. Daarnaast zijn 10
mensen in de gemeenschap getraind om informatie te verspreiden, en hebben 30.229 ouders
en verzorgers individuele counselling ontvangen. Ook hebben 8.009 kinderen onder vijf jaar
vitamine A gekregen, en hebben 16.787 zwangere vrouwen ijzer supplementen gekregen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 47.582 kinderen onder vijf jaar oud zijn gescreend op ondervoeding.
28-02-2018
• 4.152 ernstig ondervoede kinderen onder vijf jaar oud hebben
behandeling ontvangen
• 10 gezondheidsmedewerkers zijn getraind op voeding voor jonge
kinderen.
• 30.229 ouders en verzorgers van jonge kinderen hebben individuele
training gekregen.
• 3.111 kinderen onder vijf jaar oud zijn met succes behandeld tegen
ondervoeding.
• 5.834 kinderen onder vijf jaar oud zijn in het voedingsprogramma
opgenomen.
• 8.009 kinderen van 6-59 maanden hebben vitamine A gekregen.
Besteed bedrag
€ 217.587
tot 28-02-2018
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GEZONDHEIDSZORG
Op het gebied van gezondheidszorg zijn in dezelfde districten (Karaan, Arif, K8 en K12)
activiteiten uitgevoerd om kinderen en volwassenen te beschermen tegen overdraagbare
ziektes, zoals malaria, longonsteking en cholera, en hiervoor te behandelen. In totaal zijn
99.822 mensen behandeld. Daarnaast is moeder -en kindzorg en reproductieve zorg
geboden, om kinderziektes te verminderen en het aantal zwangerschappen dat goed verloopt
te vergroten. 33.881 kinderen zijn ingeënt, van deze kinderen werden 8.724 kinderen bereikt
door middel van een grote campagne in samenwerking met het Ministerie. Verder zijn 9.718
vrouwen ingeënt tegen tetanus. 19.791 kinderen kregen een diagnose van bepaalde
overdraagbre ziektes. Ook is gezorgd dat de voorraad medicijnen, vaccins en overige
materialen voortdurend op peil is geweest. Tot slot heeft IRC ervoor gezorgd dat ernstig
zieken of vrouwen die grote risico's liepen bij de zwangerschap met de ambulance naar de
gezondheidsdiensten vervoerd konden worden.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal hebben 99.822 mensen gebruik gemaakt van de geboden
28-02-2018
hulp.
• 19.791 kinderen onder vijf jaar oud zijn gediagnosticeerd op
overdraagbare ziektes
• 33.881 kinderen zijn ingeënt.
• 8.724 kinderen zijn bereikt door middel van een grote campagne in
samenwerking met het Ministerie
• 9.718 zwangere vrouwen zijn ingeënt tegen tetanus.
Besteed bedrag
€ 204.333
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Internationale en administratieve staf van het hoofdkantoor in Nairobi bieden administratieve
en operationale ondersteuning aan de uitvoerende nationale medewerkers in Benadir, o.a. de
gezondheids- en voedselcoördinator, managers basisgezondheidszorg en gezondheidszorg
in de gemeenschap, medewerkers voedsel, gezondheidszorg, psychische zorg en een datamedewerker. De bijdrage voor de ondersteunende medewerkers is berekend op basis van de
tijd die zij aan ondersteuning van programmastaf en -activiteiten besteden. Er wordt gebruik
gemaakt van activiteiten- en uitgavenplanning om deze kosten te monitoren. Tot slot zijn
kosten voor huur, onderhoud en communicatie van het hoofdkantoor opgenomen.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 78.080
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
De droogte zorgt ervoor dat het aantal mensen dat ontheemd raakt nog altijd groeit; waardoor
het aantal mensen dat gezondheidszorg nodig heeft stijgt. Mensen die ontheemd zijn leggen
vaak lange afstanden af, raken verzwakt door gebrek aan water, voedsel, onderdak en
bescherming en zijn daardoor sneller vatbaar voor ziektes. De kwaliteit van de diensten van
SV-IRC staat dan ook voortdurend onder druk. Deze uitdaging wordt zo veel mogelijk het
hoofd geboden door voortdurende training van de medewerkers op alle niveaus (in de
gezondheidscentra en in de gemeenschappen) en op alle afdelingen. Daarnaast is de
veiligheidssitiuatie in het projectgebied erg wisselend geweest. Na de grote explosie in
Mogadishu op 14 oktober 2017 hadden hulpverleners minder toegang tot de projectgebieden.
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Door de inzet van lokale en technische medewerkers is vertraging van het project zoveel
mogelijk tegengegaan.
Hulp komende maanden Somalië
Doordat gewerkt is aan de capaciteitsopbouw van het ministerie en de gezondheidsfaciliteiten
is gezorgd dat belangrijke activiteiten van het project voortgezet kunnen worden. Daarnaast
zijn de structuren in de gemeenschap versterkt. Verder blijft SV/IRC fondsen werven om
kwetsbare mensen te kunnen blijven ondersteunen.
Jemen

VOEDSEL
Het project richt zich op het vergroten van de toegang tot voedsel binnen het marktsysteem in
Kanfer District, provincie Abyan, voor gezinnen die lijden of dreigen te lijden aan
ondervoeding. Tot en met eind september waren 1.315 huishoudens geselecteerd die twee
rondes aan voedsel waardebonnen hebben ontvangen. 370 additionele huishoudens zijn door
IRC geselecteerd die in oktober 2017 van voedselwaardebonnen zijn voorzien. Deze 'food
vouchers' konden zij vervolgens uitgeven bij vier voedsel verkopers op de lokale markt in
Kanfer District. Tevens heeft IRC voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenschapsleiders
(ouderen), gemeenschapsgroepen en begunstigden georganiseerd over het waarborgen van
voedsel, belang van borstvoeding, bestrijden van ondervoeding en hygiëne bij de bereiding
van voedsel. Het project is een zeer essentiele aanvulling op bestaande gezondheidszorg en
WASH activiteiten in dezelfde locatie in Abyan.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Vier verkopers zijn geïdentificeerd, getraind en nauwgezet
28-02-2018
gemonitored door IRC staf met betrekking tot het uitdelen van de
voedselwaardebonnen.
• 1.315 begunstigde huishoudens (gemiddeld 5.1 gezinsleden per
huishouden) zijn geïdentificeerd, geselecteerd en hebben in twee
rondes in augustus en september 2017 voedselwaardebonnen
ontvangen .
• Op grond van besparingen, mede veroorzaakt door de naar
beneden bijgestelde waarde van het minimaal noodzakelijke
maandelijkse voedselpakket,
heeft
IRC
370
additionele
begunstigde huishoudens geïdentificeerd en geselecteerd, die in de
maand oktober 2017 in twee rondes voedselwaardebonnen hebben
ontvangen.
• IRC
heeft
in
totaal
1.685
gezinnen
bereikt
met
voedselwaardebonnen, wat overeenkomt met 8.475 personen.
• 90% van de populatie in de vijf dorpen waar IRC met dit project hulp
heeft verleend heeft voorlichtingssessies bijgewoond over voedsel
en voeding.
• Na het uitdelen heeft IRC het gebruik van de voedselwaardebonnen
geëvalueerd. De marktprijs is voor, tijdens en na het uitdelen van de
food vouchers nauwgezet in de gaten gehouden.
Besteed bedrag
€ 568.146
tot 28-02-2018
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PROGRAMMAMANAGEMENT
In dit project hebben internationale en lokale medewerkers van het hoofdkantoor in Sana'a
belangrijke administratieve, operationele en veiligheidsondersteuning geboden aan het
internationale Emergency Response team (4 personen) en lokale food security team (6
personen) die de programma-activiteiten in Abyan direct uitvoerden. De bijdrage voor deze
medewerkers is berekend op basis van de tijd die zij aan deze ondersteuning van
programma-activiteiten hebben besteed. Overige kosten betreffen reiskosten internationale
staf, kantoorbenodigdheden en lopende kosten van het Sana'a hoofdkantoor (o.a. huur,
onderhoud, communicatie) en de uitvoering van de accountantscontrole van het project.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 81.854
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Jemen
De veiligheidssituatie is onvoorspelbaar gebleken. IRC heeft daarvoor meerdere maatregelen
genomen. IRC heeft:
- lokaal personeel aangenomen dat de cultuur en context goed kent:
- het gehele project gecoördineerd met de lokale autoriteiten en leiders;
- commissies in dorpen opgericht die de projectactiviteiten uitvoeren en daardoor nauw bij de
begunstigden betrokken zijn. IRC volgt de veiligheidssituatie nauwgezet en analyseert
wekelijks de risico's; ook werkt men nauw samen met andere organisaties om de
veiligheidssituatie goed te volgen en de toegang tot de locaties te waarborgen.
Goedkeuring voor projectactiviteiten van het ministerie kost tijd, daarom heeft IRC de
aanvraag voor goedkeuring tijdig in gang gezet.
Hulp komende maanden Jemen
In dit project zijn in de maand oktober 2017 voedselwaardebonnen in twee rondes aan 370
additionele huishoudens (1.886 personen) uitgedeeld. Dit was mogelijk omdat de kosten voor
de vouchers lager zijn uitgevallen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de waarde
van de 'food basket' door de VN 'food security cluster'. IRC zal in ieder geval in 2018 in Abyan
met steun van een andere donor dit food voucher project voortzetten en daarmee de
voedselcrisis verder bestrijden. Het IRC Jemen landenteam zal in 2018 in met name de
sectoren gezondheidszorg, voedsel en water & sanitatie (WASH) substantiële hulp blijven
bieden in meerdere provincies.
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2.9 Terre des Hommes
Over ons
Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan
hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet
worden uitgebuit en waarin ze zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. We richten
ons daarbij vooral op het tegengaan van ernstige schendingen van kinderrechten, die
verregaande, schadelijke gevolgen hebben: kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen
(zoals kinderprostitutie), kindermisbruik en de ergste vormen van kinderarbeid (volgens ILO
Conventie 182). In noodsituaties, zoals in tijden van hongersnood, zijn kinderen extra
kwetsbaar voor deze schendingen van hun rechten.
Terre des Hommes Nederland is lid van de Terre des Hommes International Federation en
werkt op het gebied van noodhulp nauw samen met haar zusterorganisaties. In deze
campagne is dat Terre des Hommes Lausanne in Zuid-Soedan. In Kenia werkt Terre des
Hommes Nederland met eigen lokale partners.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Zuid-Soedan
Sinds 2013 is Terre des Hommes, via zusterorganisatie Terre des Hommes Lausanne,
aanwezig in Zuid-Soedan, waar de organisatie werkzaam is op het gebied van de
demobilisatie van kindsoldaten, kinderbescherming (zo werden tot nu toe bijvoorbeeld 10.000
jongeren ondersteund met psychosociale activiteiten), water en sanitatie (WaSH),
gezondheidszorg en voedselzekerheid. Zo zijn tot nu toe bijvoorbeeld 1500 families
ondersteund met tuinbouwprojecten om ondervoeding terug te dringen.
Kenia
In Kenia werkt Terre des Hommes sinds jaar en dag samen met partnerorganisaties om
onderwijs en gezondheidsdiensten te leveren aan kwetsbare kinderen en hun families, om het
levensonderhoud te verbeteren voor kwetsbare huishoudens en gemeenschappen en om
kinderen te beschermen tegen uitbuiting. Toen Kenia in 2011 werd getroffen door ernstige
droogtes heeft Terre des Hommes hulp kunnen bieden. Zo ook afgelopen jaar, in 2017, nu
Kenia opnieuw is getroffen door ernstige droogtes. Terre des Hommes biedt voedselhulp,
gezondheidszorg en (kinder)bescherming, om de gevolgen van deze droogte op kinderen,
hun families en de gemeenschap te verminderen.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 940.412

Totaal besteed tot 28-02-2018:

€ 940.412 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555
Zuid-Soedan

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Toegang tot goed drinkwater is zeer beperkt in Zuid-Soedan, ook in het gebied waar Terre
des Hommes werkt. Niet alleen door beperkte regenval, maar met name doordat grote
aantallen mensen gevlucht zijn en terechtkomen in dorpen of regio’s waar niet voldoende
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watervoorzieningen zijn voor het grote aantal nieuwe mensen. 11 waterputten zijn gebouwd
of hersteld, waarbij ook is gelet op afscherming voor dieren zodat er geen ziektes in terecht
komen.
Er zijn watermanagementcommissies opgezet, die de komende tijd actief blijven. De
commissies zijn getraind in het onderhoud, maar ook op het gebied van hygiëne en
persoonlijke hygiëne en door water overgebrachte ziektes, zodat zij kunnen toezien op veilige
hygiëne. Ook zijn er hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare huishoudens. Deze kits bevatten
zeep, emmer om handen te wassen, uitwasbaar maandverband en luiers, en een jerrycan om
water te kunnen halen uit de waterbronnen. De latrines die door Terre des Hommes zijn
gebouwd zijn allemaal gescheiden per sekse. Verder zijn er vijf regenwatersystemen
gebouwd, die regenwater opvangen om weer te kunnen hergebruiken of om water op te
slaan. Deze systemen zijn in publieke gezondheidsklinieken gebouwd en in twee
basisscholen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 2.272
huishoudens
hebben
hygiënekits
ontvangen
en
28-02-2018
hygiënepromotie door 6 getrainde hygiënevoorlichters.
• 11 waterputten zijn hersteld.
• 121 mensen zijn getraind in watermanagement, en 11
watermanagementcomités zijn gevormd.
• 19 mobiele toiletten en 40 latrines zijn gebouwd.
• 5 regenwatersystemen zijn gebouwd, elk met 2 tanks met 5.000 liter
water.
Besteed bedrag
€ 334.555
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
Om de projecten zo goed mogelijk te kunnen implementeren en kwaliteit te leveren, moeten
we kosten maken voor bijvoorbeeld kantoor en vervoer. Dit zijn de programmakosten. Deze
kosten zijn gepresenteerd in de begroting. Voorbeelden zijn:
- salariskosten medewerkers (HR-assistent, logistieke assistent, administratief medewerker,
supply officer, projectcoördinator)
- transportkosten
- communicatiekosten, zoals satelliettelefoon voor in het veld
- beveiliging
- noodvoorziening voor elektriciteit
- kantoorbenodigdheden
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 54.228
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Zuid-Soedan
1) In Lainya: Door de onveilige situatie is de toegang tot het gebied een groot probleem. Dat
bemoeilijkt de uitvoering van het project ernstig en dit leverde tot augustus 2017 grote
vertraging op. Zowel Terre des Hommes als de partnerorganisatie SSUHA hebben nare
aanvaringen gehad met gewapende groepen: één SSUHA-medewerker moest na een aanval
worden opgenomen in het ziekenhuis en zowel SSUHA als Terre des Hommesmedewerkers
zijn beroofd. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er verschillende
maatregelen getroffen. Er is een training georganiseerd voor medewerkers over
veiligheidsmanagement, en coördinatie en informatie-uitwisseling is toegenomen. Een
uitgebreide risicoanalyse resulteerde in het aanpassen van sommige activiteiten (zoals
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meerdere distributies op 1 dag plannen, en regelmatig veranderen van routes). Tot slot,
sommige medewerkers zijn overgeplaatst naar Juba.
2) De uitvoering van het project en het begeleiden daarvan wordt ook belemmerd doordat de
lokale bevolking zich heeft verplaatst van toegankelijke naar ontoegankelijke gebieden, als
gevolg van de onveilige situatie. Sommige huishoudens hebben we hierdoor niet kunnen
bereiken. Dit bemoeilijkte ook het aanleggen van watervoorzieningen, doordat de benodigde
materialen zeer beperkt te verkrijgen zijn in deze gebieden.
3) De coördinatie liep soms moeizaam. Het lokale WASH-cluster werd geleid door een
nationale NGO met zeer beperkte ervaring in het humanitaire-clustersysteem. Het delen van
informatie en het organiseren van coördinatie vergaderingen was hierdoor bemoeilijkt.
Ondanks deze uitdaging, hebben Terre des Hommes en haar partner SSUHA zo goed
mogelijk samengewerkt met de ander WASH-partners in het gebied om de activiteiten op
elkaar af te stemmen.
Hulp komende maanden Zuid-Soedan
Aan het eind van het programma zijn de activiteiten en verantwoordelijkheden overgedragen
aan de gecreëerde watermanagementcommissies. Deze commissies zijn getraind in het
onderhouden van de waterbronnen en het toezien op veilige handelingen met betrekking tot
hygiëne. Om in de reparaties te kunnen voorzien, zetten zij een systeem op van bijdragen
van de gemeenschap zodat hulpmiddelen beschikbaar zijn. Ook zijn er enkele reserveonderdelen achtergelaten door Terre des Hommes, zoals waterpijpen, verbindingsstukken,
afdichtingskleppen en rubberen afsluitingen.
Kenia

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
In de provincies Marsabit en Turkana bleef ook in 2017 voldoende regen uit. Er waren alleen
korte regens tussen oktober en december maar dit was niet significant in de aanhoudende
droogte. Dit watergebrek heeft ernstige gevolgen voor de voedselproductie in deze regio, die
voornamelijk afhankelijk is van de veeteelt. Het vee vermagert, de melkproductie stopt en
veel kleinvee overleeft de droogte eenvoudigweg niet. In de Ntil-Laisamis regio viel de
primaire waterbron weg. In samenwerking met de Winds of Change Foundation heeft Terre
des Hommes toegang tot water gecreëerd voor de inwoners van de gemeenschap en de
18.000 stuks vee, door de aanleg van een waterput.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 1 waterput met ruimte voor 4 wateropslagtanks van ieder
28-02-2018
tienduizend liter.
• 1 watervoorziening voor vee om veilig en voldoende drinkwater te
hebben.
• 7.645 inwoners van Ntil en 18.000 stuk vee hebben toegang tot
veilig drinkwater.
Besteed bedrag
€ 29.089
tot 28-02-2018

GEZONDHEIDSZORG
In februari 2017 werd in de provincie Turkana in Noord-Kenia een algemene acute
ondervoeding van 30% geconstateerd. Volgens alle richtlijnen een ernstige crisis, waarvoor
noodhulp noodzakelijk was. In de sector gezondheidszorg werkt Terre des Hommes samen
met zes medische posten in zes districten in Centraal- en Oost-Turkana. Via
voorlichtingscampagnes heeft Terre des Hommes gemeenschappen kunnen bereiken en
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kinderen, zwangere/borstvoedende moeders en hun families kunnen identificeren die
slachtoffer zijn van de droogte. Kinderen jonger dan 5 jaar en zwangere/borstvoedende
moeders hebben maïs-sojavoedingsmix ontvangen. Omdat droogte en armoede grote risico's
meebrengen voor kinderen, is er tevens voorlichting op het gebied van kinderbescherming
gegeven. In totaal zijn voedingssupplementen verdeeld onder 1.000 kinderen jonger dan 5
jaar en 500 zwangere en borstvoedende moeders met verhoogd risico op ondervoeding,
gedurende meerdere maanden.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• ondervoede kinderen en 500 zwangere en borstvoedende
28-02-2018
moeders met verhoogd risico op ondervoeding zijn ondersteund
door middel van voedingssupplementen
• kinderen die risico lopen op ondervoeding, zoals seksueel
uitgebuite kinderen die ook bij de beschermingsactiviteiten zijn
betrokken.
• 2.636 mensen van de gemeenschap zijn bereikt door middel van
outreach-activiteiten op het gebied van kinderbescherming tijdens
rampen (Child Protection in Emergencies), met behulp van
Kinderbeschermingcommittees verbonden aan de provincies.
Besteed bedrag
€ 116.939
tot 28-02-2018

LEVENSONDERHOUD
Turkana en Marsabit vallen onder de provincies die het hardst geraakt zijn door de droogte.
Volgens informatie van de overheid kunnen de meeste huishoudens niet in hun
voedselbehoeften voorzien. Om de voedselveiligheid voor kwetsbare huishoudens en de
veiligheid van 80 kinderen te kunnen verbeteren is Terre des Hommes een samenwerking
aangegaan met de lokale NGO Strategies for Northern Development (SND) in Marsabit en
met het Caritas Bisdom van Lodwar in Turkana. De voedselveiligheid van de huishoudens is
gewaarborgd met maandelijkse ‘emergency cash transfers’, ofwel financiële ondersteuning.
Via een systeem met biometrische kaarten van het Hunger Safety Net Program worden deze
financiële overmakingen uitgevoerd. Het systeem staat ook open voor gebruik door andere
organisaties.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 891 huishoudens in Turkana en Marsabit provincies met gemiddeld
28-02-2018
6 leden per huishouden hebben maandelijkse ondersteuning van
Ksh. 3.900 (€ 34) ontvangen.
• Toegenomen voedselveiligheid op huishoudniveau en afgenomen
ondervoeding onder kinderen (4.914 begunstigden).
• Schoolgaande kinderen hebben consequent lessen bijgewoond,
waardoor prestaties toenemen.
• Kinderen in deze gezinnen die jonger zijn dan de schoolgaande
leeftijd hebben meer te eten (een verbeterd voedingsniveau)
doordat hun families meer voedsel konden kopen als gevolg van de
financiële steun.
• Terre des Hommes heeft 1 marktonderzoek in de Turkana provincie
uitgevoerd en gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat de
begunstigden wel toegang hebben tot voedsel in de markt, maar
tegen hogere prijzen dan verwacht, waarvoor ze onvoldoende
inkomen hebben. Sinds de distributie van de financiële steun is de
vraag gestegen, wat handelaren weer heeft gestimuleerd om
voedsel te leveren. Dit toont dat de lokale markteconomie
functioneert, wat noodzakelijk is voor het succesvol toepassen van
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Besteed bedrag
tot 28-02-2018

financiële steun.
€ 253.365

BESCHERMING
Als gevolg van de extreme droogte en het daarmee gepaard gaande verlies aan inkomsten, is
er een trek naar de stad ontstaan en werden veel kinderen de straat op gestuurd om geld te
verdienen en zo eten te kunnen kopen. Zo leven er in Lodwar zo'n 500 kinderen op straat.
Ook werd voor veel gezinnen de school van de kinderen te duur. Deze kinderarbeid gaat niet
alleen ten koste van hun scholing en ontwikkeling, maar brengt ook ernstige risico's op
uitbuiting met zich mee. Kinderarbeid, mensenhandel en seksuele uitbuiting van deze
minderjarigen liggen op de loer. Vandaar dat ook voorlichting over deze gevaren een
belangrijk onderdeel is van het werk van Terre des Hommes tegen de hongersnood. 80
kinderen die slachtoffer waren van seksuele kinderuitbuiting of hier heel kwetsbaar voor
waren, zijn gered uit hun situatie, en gerehabiliteerd (met andere financiering zijn ze ook
geïntegreerd in hun families). Deze activiteiten waren gelinkt met de huishoudens die
betrokken waren bij de levensonderhoud activiteiten. Op deze manier is de veiligheid van de
kinderen gewaarborgd en wordt herhaling van uitbuiting situaties voorkomen.

PROGRAMMAMANAGEMENT
Het programma wordt uitgevoerd samen met drie partnerorganisaties: Strategies for Northern
Development, de Diocese of Lodwar en de Winds of Change Foundation. Toezicht en
technische ondersteuning wordt geleverd door Terre des Hommes, onder meer door
medewerkers voor ondersteuning en toezicht te detacheren bij het Diocese of Lodwar
projectteam. Personeelskosten en lopende kosten voor het kantoor (kantoorverhuur, internet,
communicatie,
kantoorbenodigdheden)
worden
gerapporteerd
onder
programmamanagement. De kosten zijn onder te verdelen als 15% administratieve en
operationele kosten en 85% directe programmakosten.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 86.407
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Kenia
1) Toegankelijkheid en verbinding met de projectgebieden werden belemmerd door het grote
gebrek aan infrastructuur en netwerkbereik, en de nomadische aard van de
gemeenschappen. Het project was grotendeels afhankelijk van de structuur van de
gemeenschappen en vrijwilligers om activiteiten uit te voeren.
2) De parlementsverkiezingen in augustus waren zeer gespannen wat resulteerde in een
vertraging van de uitvoering van de projecten. Zo hebben de partners als
veiligheidsmaatregel hun kantoren gesloten (één week voor, tijdens en na de verkiezingen).
Om deze vertraging op te vangen hebben medewerkers van de partners ook in de
weekenden doorgewerkt, met name in september.
3) Er was een grote mate van onveiligheid en religieuze intolerantie gedurende de
implementatieperiode, dat in sommige gevallen tot gevolgen voor het project leidde.
Bijvoorbeeld vee dat werd gestolen en interetnische spanningen tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
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Hulp komende maanden Kenia
Terre des Hommes zal doorgaan met de samenwerking met de autoriteiten, zoals het
verbeteren van maatregelen om vroegtijdig een noodhulpsituatie te kunnen signaleren
(emergency preparedness). Ook zal Terre des Hommes betrokken blijven bij de
gemeenschappen en de partnerorganisaties om de droogtesituatie te blijven monitoren en
toezien of er meer interventies nodig zijn. Ook zijn er verantwoordelijkheden overgedragen
aan specifieke personen in de gemeenschappen. Zo zullen gemeenschappen ook op langere
termijn weerbaarder zijn tegen mogelijke rampen, zoals langdurige droogte.
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2.10 UNICEF Nederland
Over ons
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en draagt wereldwijd bij aan
het borgen van de rechten van kinderen, zowel in ontwikkelings- als noodhulpsituaties.
UNICEF zorgt ervoor dat kinderen die worden getroffen door een ramp of conflict toegang
hebben tot basisvoorzieningen en bescherming. Afhankelijk van de context verleent UNICEF
directe hulp aan getroffenen of via de overheid en lokale partners. De hulp wordt uitgevoerd
vanuit het UNICEF-landenkantoor in het betreffende land. Als onderdeel van de hulpverlening
worden lokale hulpverleningsstructuren, waaronder die van de overheid, versterkt.
In drie van de door honger en droogte getroffen landen – Nigeria, Jemen en Kenia – verleent
UNICEF op grote schaal hulp aan ondervoede kinderen. Kinderen worden structureel
gescreend op ondervoeding en behandeld waar nodig. De behandeling is zowel poliklinisch
als via een opname voor de ernstigste gevallen. Voor de hongerramp was UNICEF aanwezig
om de overheid en de bevolking te ondersteunen, en de situatie voor kinderen en moeders te
verbeteren. Zo werkte UNICEF al geruime tijd aan het verbeteren van onder meer de
gezondheidszorg, waternetwerken, het onderwijs en het kinderbeschermingssysteem.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Noordoost-Nigeria
Al sinds 1953 is UNICEF actief in Nigeria. De prioriteiten van de programma’s zijn onder meer
gezondheid en voeding, onderwijs, kinderbescherming en noodhulp. Sinds de uitbraak van
het conflict in de staat Borno, wat grote humanitaire noden tot gevolg had, heeft UNICEF de
hulpverlening in het gebied opgeschaald.
Jemen
Sinds de jaren ‘70 werkt UNICEF in Jemen. Door het huidige conflict staat het
gezondheidssysteem op instorten. Slechte hygiënische omstandigheden leidden tot een grote
cholera-uitbraak met meer dan één miljoen vermoedelijke gevallen. UNICEF’s werk
concentreert zich op de toegang en kwaliteit van de gezondheidzorg, watersystemen, het
onderwijs en kinderbeschermingsdiensten.
Kenia
In Kenia is UNICEF al decennialang actief op het gebied van onderwijs, gezondheid – waar
voeding, schoon water en sanitaire voorzieningen onder vallen – en de sociale zekerheid van
gezinnen.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 4.760.193

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 4.760.193

(100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Noordoost-Nigeria

VOEDSEL
In Noordoost-Nigeria is UNICEF werkzaam in de deelstaten Adamawa, Borno en Yobe. Het
Giro555-geld werd voornamelijk ingezet om therapeutische voeding (RUTF, een voedzame
pasta) in te kopen. In gezondheidsklinieken krijgen kinderen met ondervoeding een
behandeling van vier tot zes weken met deze pasta, zodat ze snel aansterken.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal werden 23.573 dozen Ready to Use Therapeutic Food
28-02-2018
gedistribueerd via gezondheidsklinieken om ernstige, acute
ondervoeding te behandelen. Hiermee werden 27.410 kinderen (0-5
jaar) behandeld in 14 gebieden in de staten Borno en Yobe. 86,8
procent van deze kinderen herstelde volledig, 0,8 procent overleed.
Een aantal kinderen maakte de behandeling niet volledig af.
• UNICEF trainde 661 vrijwilligers om kinderen met ernstige
ondervoeding te identificeren en te verwijzen naar de dichtstbijzijnde
gezondheidskliniek. Door vrijwilligers te trainen in de
gemeenschappen worden de gemeenschappen actief betrokken bij
het welzijn van kinderen.
• Daarnaast zijn anti-malaria medicijnen, weegschalen en tenten
(voor gebruik tijdens het regenseizoen) aangeschaft
ter
ondersteuning van de behandeling van ondervoede en zieke
kinderen.
Besteed bedrag
€ 1.224.997
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF was bij deze response in Noordoost-Nigeria
clusterleider van de sector Voeding. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF ervoor zorgt dat
met de overheid en andere hulporganisaties wordt afgestemd wie waar en wanneer hulp
levert. De clusterleider zorgt ervoor dat er een informatiemanagementsysteem is en dat hulp
voldoet aan kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en middelen in
om deze rol te kunnen vervullen. Onder programmamanagement vallen ook algemene kosten
zoals monitoring, logistiek en personeel. Zo ook de kosten om therapeutische voeding voor
ernstig ondervoede kinderen naar de gezondheidscentra te brengen,
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 214.082
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Noordoost-Nigeria
In bepaalde gebieden waren er relatief hoge verzuimcijfers onder kinderen die werden
behandeld voor ondervoeding. Dit betekent dat er veel kinderen zijn die de behandeling niet
helemaal afmaken, bijvoorbeeld omdat ze doorreizen naar een andere verblijfplaats. UNICEF
zorgt er samen met partners voor dat mensen zich er bewust van zijn dat kinderen gescreend
en behandeld moeten worden tegen ondervoeding, en dat de behandeling afgerond moet
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worden om er weer helemaal bovenop te komen. Door middel van voorlichting en
huisbezoeken door vrijwilligers werden kinderen opgespoord en hun ouders aangemoedigd
om de behandeling af te maken.
Toekomstige hulp in Noordoost-Nigeria
De komende maanden zal UNICEF zich in Noordoost-Nigeria blijven inzetten om het aanbod
van ondervoedingsprogramma’s te versterken zodat kinderen doorlopend hulp kunnen
krijgen. UNICEF zal zich ook, samen met partners en vrijwilligers, blijven inzetten om de
gemeenschappen te blijven bezoeken en voor te lichten, zodat ieder kind maandelijks
gescreend wordt door een wijkverpleegkundige of andere zorgverlener.
UNICEF zal ook de komende maanden ondersteuning blijven bieden aan zorgverleners. Door
trainingen en supervisie zal datamanagement worden verbeterd, evenals het
rapportagesysteem, zodat er maandelijks een volledig en correct beeld van de
ondervoedingssituatie is, zodat hulp zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.
Jemen

VOEDSEL
Het Giro555-geld voor Jemen werd gebruikt om therapeutische voeding (RUTF, Ready to
Use Therapeutic Food) aan te schaffen en te distribueren. Met deze zakjes Plumpy Nut
konden ernstig ondervoede kinderen worden behandeld verspreid door het land.
De Giro555-bijdrage zorgde ervoor dat UNICEF Jemen dozen therapeutische voeding kon
aanschaffen waarmee tienduizenden ernstige ondervoede kinderen konden worden
behandeld. Daarnaast zorgde de bijdrage ervoor dat er geen gat ontstond in de
bevoorradingsketen en UNICEF levensreddende hulp kon blijven bieden aan de meeste
kwetsbare kinderen.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• Er zijn 47.452 dozen met therapeutische voeding ingevoerd en
28-2-2018
verspreid. Dit is voldoende voor de behandeling van 59.315
kinderen van 0-5 jaar.
• 30 ontheemde gezinnen hebben een bijdrage gekregen om
basisbenodigdheden, waaronder voedsel, te kunnen kopen.
• 745 ontheemden werden bereikt met voorlichting over en spullen
voor hygiëne. Goede hygiëne is belangrijk om ziektes te
voorkomen. Ondervoede kinderen zijn extra kwetsbaar voor ziektes
en lopen een hoger risico om te overlijden aan de gevolgen van
bijvoorbeeld cholera of difterie.
Besteed bedrag
€ 2.154.815
tot 28-02-2018

PROGRAMMAMANAGEMENT
UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF was bij deze respons in Jemen clusterleider
van de sector Voeding. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF er voor zorgt dat er
gecoördineerd wordt tussen de overheid en alle hulporganisaties die in die sector werkzaam
zijn, dat er een informatiemanagementsysteem is en zorgt dat hulp adequaat wordt verleend
volgens kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en middelen in om
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deze rol te kunnen vervullen. Onder programmamanagement vallen ook algemene kosten
zoals monitoring, logistiek en personeel.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 203.724
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen
In Jemen wordt hulpverlening al langere tijd ernstig bemoeilijkt door het conflict. Door het
geweld is het soms moeilijk om hulpgoederen het land binnen te krijgen en te verspreiden. De
haven van Hodeidah is de belangrijkste haven van het land en ook hier wordt gevochten.
Afgelopen jaar werden de hijskranen vernietigd waardoor grote zeeschepen niet meer konden
worden gelost. De enige manier is om de goederen met kleinere boten vanuit Djibouti naar
Jemen te transporteren en daar te lossen met vorkheftrucks. Door deze complicatie duurde
het langer voordat slachtoffers werden bereikt met hulp.
Transport van hulpgoederen in Jemen is eveneens een grote uitdaging. UNICEF zorgt voor
binnenlandse opslag en vervoer van hulpgoederen. Door hulpgoederen verspeid over het
land op te slaan kunnen kwetsbare kinderen en hun families snel bereikt worden.
Toekomstige hulp in Jemen
Het conflict in Jemen is nog niet voorbij. UNICEF gaat door met het bieden van
levensreddende hulp. We blijven ernstig ondervoede kinderen bereiken met therapeutische
voeding en zorg. Daarnaast roepen we de strijdende partijen en de internationale
gemeenschap op kinderen te beschermen en een einde te maken aan het conflict.
Kenia

VOEDSEL
In de ergst getroffen gebieden Garissa en Marsabit waar de ondervoedingscijfers zeer hoog
waren, zorgde UNICEF voor de screening van en behandeling van ondervoeding. Dit
gebeurde zowel via gezondheidscentra als ook middels wijkverpleegkundigen. Daarnaast
zette UNICEF mobiele ondervoedingsteams in. Deze teams trokken de afgelegen gebieden in
om ondervoede kinderen op te sporen en te behandelen. Deze aanpak is nodig vanwege de
nomadische levensstijl van de bevolking.
Er zijn meerdere voorlichtingscampagnes gevoerd, waarmee belangrijke informatie over
voeding werd verstrekt aan de bevolking. Gezinnen worden zich hierdoor bewuster van de
negatieve effecten van ondervoeding en zoeken eerder hulp. UNICEF heeft ook de overheid
ondersteund met onderzoek naar waar de noden in het land het hoogst waren.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 1.584 dozen therapeutische voeding werden ingekocht voor de
28-02-2018
behandeling van ongeveer 1.584 ondervoede kinderen. Deze
jongens en meisjes hebben ook vitamine A en vaccinaties
gekregen. Zieke kinderen werden behandeld.
• 5.420 kinderen (0-5 jaar) werden gescreend op ondervoeding.
• Door informatieverspreiding via mediakanalen werden veel
mensen bereikt met levensreddende informatie over de droogte en
(onder)voeding.
• Door samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid is
een
continuerend
en
uitgebreider
aanbod
van
voedingsprogramma’s verzekerd.
• UNICEF heeft assessments uitgevoerd om de gevolgen van de
droogte en de noden van kinderen te evalueren en heeft op deze
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manier actuele informatie over de gebieden waar hulp het hardst
nodig is. Deze informatie gebruikt UNICEF om de hulp zo snel en
effectief mogelijk bij de slachtoffers te brengen.
Besteed bedrag
tot 28-02-2018

€ 597.940

PROGRAMMAMANAGEMENT
UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF was bij deze response in Kenia clusterleider
van de sector Voeding. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF ervoor zorgt dat met de
overheid en andere hulporganisaties wordt afgestemd wie waar en wanneer hulp levert. De
clusterleider zorgt ervoor dat er een informatiemanagement systeem is en dat hulp voldoet
aan kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en middelen in om
deze rol te kunnen vervullen. Onder programmamanagement vallen ook algemene kosten
zoals monitoring, logistiek en personeel. Zo ook de kosten om therapeutische voeding voor
ernstig ondervoede kinderen naar de gezondheidscentra te brengen,
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 53.499
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen in Kenia
Door de instabiliteit in bepaalde delen van Kenia was het lastig om voldoende gekwalificeerd
personeel te vinden. In juni en juli vond er een nationale staking van verpleegkundigen plaats.
Deze staking zorgde voor nog minder capaciteit. Via een partnerschap tussen UNICEF en het
Keniaanse Rode Kruis kon snel tijdelijk personeel naar de getroffen gebieden worden
gestuurd om de hulpverlening op peil te houden.
Daarnaast was het voor de uitvoerende partners soms lastig om de kwaliteit van de
gezondheidszorg in de klinieken te waarborgen. UNICEF zorgde voor technisch advies aan
de klinieken, zodat ze zo goed mogelijk konden blijven functioneren. Daarnaast sprak
UNICEF
de
strijdende
partijen
aan
op
hun
verantwoordelijkheid
om
basisgezondheidsvoorzieningen toegankelijk te houden voor moeders en kinderen.
Toekomstige hulp in Kenia
De hulpverlening wordt voortgezet omdat de voedselcrisis nog niet voorbij is. Er zal een
evaluatie van de hulpverlening tot nu toe worden uitgevoerd. Met andere fondsen wordt de
hulpverlening de komende tijd in stand gehouden.
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2.11 World Vision
Over ons
World Vision is een noodhulpprogramma gestart in oostelijk Afrika toen bleek dat de honger
en nood toenam vanwege de aanhoudende droogte en conflicten. De activiteiten zijn
gebundeld in de Oost-Afrika Honger Crisis Response. World Vision is werkzaam in de
getroffen landen in de regio en werkt hard om levensreddend voedsel, schoon drinkwater,
bescherming en zorg te bieden aan een enorm aantal kinderen. Tot september 2017 zijn al
meer dan drie miljoen mensen geholpen door deze operatie in Zuid-Soedan, Somalië,
Ethiopië en Kenia.
World Vision is actief in verschillende clusteroverleggen en werkgroepen om ook de
samenwerking met anderen te waarborgen. World Vision werkt samen met andere partijen
zoals de overheid en lokale overheidsinstellingen maar ook met VN instellingen, andere
NGOs en private partijen.
In Somalië werkt World Vision met meer dan 300 medewerkers om alle activiteiten uit te
kunnen voeren. De inkomsten van Giro555 zijn ingezet om kwetsbare mensen in Somalië
toegang te bieden tot voedsel en water.

Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden
Somalië
Sinds 1992 is Wold Vision actief in Somalië. Hulp wordt geboden aan families en kinderen die
samen
communities
(gemeenschappen)
vormen.
Verschillende
noodhulpen
opbouwprojecten zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd voor deze gemeenschappen in nood.
Niet alleen om eerste hulp te bieden maar ook om langdurige problemen aan te pakken zoals
families te helpen met voedselproductie en -zekerheid maar ook is er gewerkt aan
vredesopbouw, beter onderwijs en gezondheidszorg door onder andere het bouwen van
klinieken.
In de afgelopen 20 jaar is het programma gegroeid in 13 districten verspreid over 4 regio's
van waaruit gewerkt wordt, Puntland, Somaliland, Jubaland en South West State.
Totaal te besteden met Giro555*:

€ 964.349

Totaal besteed tot 28 februari 2018:

€ 964.349 (100% van te besteden bedrag)

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555
Somalië

VOEDSEL
World Vision heeft samen met de bewoners de meest kwetsbare gezinnen in 15 dorpen in Eyl
en Godobjiran geïdentifeerd. Dit zijn de gezinnen met zwangere vrouwen, moeders die
borstvoeding geven, gezinnen met een gehandicapt kind en gezinnen die wegens de droogte
hun enige bron van inkomsten kwijt raakten. Deze gezinnen kregen drie maanden
ondersteuning in de vorm van voedselvouchers ter waarde van 90 dollar per persoon, per
maand. Hiermee konden ze genoeg voedsel kopen om in de minimale calorie-inname te
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voorzien. De waarde van de vouchers is in overleg met andere organisaties die voedselhulp
bieden tot stand gekomen.
In Puntland, Somaliland en South Central in Somalië heeft World Vision via het World Food
Programma (WFP) bijgedragen aan de voedselvoorziening aan 48.193 ondervoede kinderen
en vrouwen. Zij kregen onder andere het voedingssupplement plumpy nut. Daarnaast zijn
vooral vrouwen en jonge kinderen ondersteund in hun voedselvoorziening.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• 860 huishoudens (5.160 personen) ontvingen voedsel-bonnen voor
28-02-2018
drie maanden.
• Dankzij deze hulp is het risico verkleind dat de mensen op een
negatieve manier hun voedingstekort gaan 'oplossen' (bijvoorbeeld
door kinderen thuis van school te houden, kinderen te laten werken,
het verkopen van spullen die ze eigenlijk zelf kunnen gebruiken,
migratie).
• Via het World Food Programme ontvingen 48.193 mensen voedsel
(16.445 meisjes, 18.886 jongens en 12.862 vrouwen), dankzij de
bijdrage van Giro555. WFP levert het voedsel en de Giro555bijdrage
wordt
besteed
aan
de
uitvoering
van
het
voedselprogramma.
• Ook 20.399 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven,
ontvingen via WFP aanvullende voeding om hun gezondheid op peil
te houden.
• Door speciale moeder en kind zorg te bieden zijn 2.650 zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en 6.604 kinderen
onder de 2 jaar geholpen met bijvoorbeeld aanvullende
micronutrienten.
Besteed bedrag
€ 536.575
tot 28-02-2018

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
In verschillende dorpen in Eyl en Godobjiran-district, in de regio Nugal, Puntland State of
Somalia, heeft World Vision gezorgd voor het uitdelen van schoon drinkwater en het bouwen
van toiletgebouwen. Samen met de dorpsoudsten en leiders selecteerde World Vision de
meest kwetsbare huishoudens die voor deze hulp in aanmerking kwamen. De hoeveelheid
water per persoon per dag was afgestemd met andere organisaties die schoon drinkwater
leveren. Door samen te werken met de bevolking, zorgt World Vision ervoor dat het
eigenaarschap bij de gemeenschappen ligt, dit zorgt voor een duurzame verandering.
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555
Resultaat tot
• In totaal ontvingen 57.408 mensen schoon drinkwater in Eyl en
28-02-2018
Godobjiran.
• In totaal is 6.895.000 liter schoon drinkwater gedistribueerd uit 987
watertankwagens.
• Dankzij de bouw van twee toiletgebouwen, in de kampen Jiran
(Godobjiraan) en Biya-Cade (Eyl) profiteren 770 huishoudens
(4.620 mensen) van goede sanitaire voorzieningen.
• Door de constructie en oplevering van een ondergrondse
wateropslag tank in Jiiraan (Eyl district) hebben mensen nu een
bruikbare vorm van wateropslag.
Besteed bedrag
€ 116.974
tot 28-02-2018
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PROGRAMMAMANAGEMENT
World Vision deelt programmamanagementsupport (PMS) kosten in twee categorieën in:
1. Direct projectkosten die betrekking hebben op meer dan 5 projecten, zoals een auto die
door meer dan 5 projecten gebruikt wordt of een accountant die meer dan 5 projecten
beheerd.
2. Operationele kosten van een kantoor: administratie, communicatie, inkoop en logistiek,
veiligheid, financiën, HR, IT, monitoring en evaluatie, interne audits, management staf.
PMS wordt toegerekend naar de projecten op basis van de omvang van het budget van het
project in verhouding tot het budget van alle projecten bij elkaar opgeteld. Ieder project draagt
daarmee een 'fair share' bij aan PMS. Dat geldt voor de gedeelde kosten en de operationele
kosten.
Programmamanagementkosten met geld van Giro555
Besteed bedrag
€ 247.713
tot 28-02-2018
Uitdagingen en beperkingen Somalië
- Door de aanhoudende droogte blijft de nood onder de bevolking stijgen. Steeds meer
gemeenschappen die lijden onder de droogte vallen binnen de definitie 'meest kwestbare
groep mensen'. De impact van de hulp wordt verkleind doordat mensen die het voedsel
ontvangen dat zijzelf nodig hebben, vervolgens weer uitdelen aan anderen.
- Mensen gaan op zoek naar betere plekken om te wonen, waar nog een beetje water is. Dit
zorgt voor een extra belasting voor sommige dorpen, hun watertekorten lopen immers nog
verder op.
- Kosten voor het huren van watertankwagens liep op doordat de aannemers hoge prijzen
moesten betalen voor water.
- De aanvoer van het voedsel via het Wereld Voedsel Programma naar de distributiepunten
heeft op momenten vertraging opgelopen door de moeilijke omstandigheden. Dit, samen met
een planning die gebaseerd was op de situatie in 2011, toen er veel minder humanitaire
organisaties actief waren in dit deel van Somaliland, leidde tot het bereiken van minder
mensen dan gepland. Tijdens de implementatieperiode hebben we 88% van het aantal
geplande mensen die we van voedsel zouden voorzien, bereikt.
Hulp komende maanden Somalië
World Vision gaat door met het identificeren van de meest kwetsbare huishoudens en zorgt
dat zij via het World Food Programme ondersteuning kunnen krijgen. World Vision en WFP
werken samen met het Ministerie van Volksgezondheid in Somalië zodat er continuiteit wordt
bewerktstelligd en kennis en ervaring van het Giro555-programma niet verloren gaat maar
wordt overgedragen.

Colofon
Uitgave Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
© Den Haag, mei 2018
Voor meer informatie zie: www.giro555.nl
Contact
Voor vragen of meer informatie over Giro555 kunt u terecht op:
070-4455699 of via info@giro555.nl
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