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Voorwoord

Giro

Voor u ligt de derde tussenrapportage van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) over de nationale actie
voor Azië. Het is de samenvatting van de deelverslagen van achttien particuliere Nederlandse organisaties.
De noodhulpfase is voltooid. De SHO-organisaties werken nu hard aan de wederopbouw van de ernstig
beschadigde sociale en economische infrastructuur. Daarvoor is een eigen rol en participatie van de
getroffen bevolking zeer belangrijk zeer. Alleen zo kunnen ze eigenaar worden van hun eigen wederopbouw en ontwikkeling.
Hulpverlening na een grote ramp als de Tsunami op 26 december 2004 vraagt om langdurige inspanningen
van de lokale bevolking, overheid en hulporganisaties. De SHO-leden zijn daarbij niet de enige spelers. Er
is nog steeds grote internationale aanwezigheid in de regio. Dat vraagt om coördinatie op alle niveau’s.
Coördinatie van hulp was in de eerste maanden vaak een knelpunt, maar in de overgang van noodhulp
naar wederopbouw is op dit terrein tussen overheid en NGO’s veel voortgang geboekt.
De wederopbouwfase is in de afgelopen zomermaanden goed op gang gekomen, maar we hadden op
meer snelheid gerekend. Was dat wel reëel? Atjeh bijvoorbeeld verkeerde voor de Tsunami in een
oorlogssituatie. Tienduizenden Atjèhers waren op de vlucht voor geweld. Mensen durfden nauwelijks de
straat op en vertrouwden elkaar en de overheid niet. Toen kwam de Tsunami. Het kost tijd om de samenleving en haar instituties weer op orde te krijgen. Wederopbouw vereist ook samenwerking en solidariteit.
Niet eenvoudig na een conflict. Nu er vrede is gesloten in Atjeh en de demobilisatie is begonnen, zijn er
goede kansen op verbetering.
Wij zijn geneigd vooral op de kwantitatieve aspecten van de hulpverlening te letten. Ze zijn belangrijk,
maar er is meer. Mensen moeten zelfredzaam worden en de eigen organisaties zo sterk dat ze de
maatschappij, waarin ieder mens tot haar recht komt, kunnen opbouwen.
Als SHO hebben wij afgesproken dat zij de opbrengst van giro 555 binnen maximaal drie jaar besteden.
Mensen die geld voor hulp bij een ramp geven verwachten, terecht, dat hulp zo snel mogelijk wordt
gegeven. De slachtoffers van de ramp hebben daar recht op! Vooral in moeilijke omstandigheden (veel
verwoesting, verdwenen land, trage overheden) duurt het lang voordat wederopbouw kan plaatsvinden.
Snelle besteding tot elke prijs brengt de kwaliteit in gevaar.
Op 26 december 2005, over een paar maanden, is het een jaar geleden dat de Tsunami de wereld
opschrikte. Velen in de getroffen gebieden zullen een balans opmaken en stilstaan bij de verliezen. Velen
hebben er ook de schouders ondergezet. Met de steun van de Nederlandse bevolking helpen wij hen daarbij.
Wij hopen dat u deze rapportage met interesse leest.

Bert Boer,
Voorzitter Samenwerkende Hulporganisaties

555

1

20051597-PLD SHO Azië 3

12-10-2005

10:24

Pagina 2

1. Inleiding
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In deze derde tussenrapportage leggen de SHO verantwoording af over de giften die zij tussen 26 december
2004 en 31 augustus 2005 voor de actie ‘Help de slachtoffers van de aardbeving in Azië!’ ontvingen op
giro 555. Dit verslag is gebaseerd op deelrapportages van de SHO-leden en gastorganisaties.
In de deelrapportages is kwantitatieve en kwalitatieve informatie geleverd over de bestedingen, de doelgroepen, de sectoren en de landen. De deelrapportages staan op de website van iedere deelnemende
organisatie aan de actie.
Voor deze rapportage maken de SHO-(gast)leden gebruik van de rapportages die zij van hun lokale
partnerorganisaties hebben ontvangen. De uitvoerende lokale organisatie legt verantwoording af over het
verloop van de projecten. De peildatum voor deze derde tussenrapportage is 31 augustus, maar door de
verschillende rapportageafspraken die er door de organisaties zijn gemaakt met hun lokale partners, kan
het zijn dat niet alle gegevens tot 31 augustus al binnen zijn.
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2. De Samenwerkende Hulporganisaties
voor Azië

In Nederland werken negen organisaties samen als de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om
landelijk fondsen te werven ten behoeve van slachtoffers van grote rampen. Deze organisaties zijn:
Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie (samen met ICCO), Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis,
Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland.
De door de SHO geworven middelen worden aan de individuele SHO-leden toebedeeld op basis van een
verdeelsleutel. Deze sleutel wordt bepaald aan de hand van de omvang van de reguliere noodhulpprogramma’s van de leden en het draagvlak van dat lid in Nederland.
Voor de tsunami actie heeft Artsen zonder Grenzen afgezien van haar deel van de opbrengst van giro 555.
De organisatie is met eigen middelen actief in het gebied. Meer informatie daarover vindt u op de website van Artsen zonder Grenzen.
Bij het begin van de actie is besloten om 10 % van de inkomsten op giro 555 (bijna € 202 miljoen) opzij te
zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. Deze gastorganisaties konden een
voorstel indienen voor financiering. De voorstellen werden door een commissie van noodhulpspecialisten
van verschillende organisaties getoetst. De termijn voor het indienen van voorstellen is verstreken en tien
voorstellen zijn goedgekeurd. Deze voorstellen hebben een totale omvang van € 15,7 miljoen (8%).
De overige 2% zal onder de lidorganisaties verdeeld worden.
Naast de tien gastorganisaties zijn via de vaste lidorganisaties tot nu toe projecten van veertig Nederlandse
organisaties (zie bijlage 3) gefinancierd.

Foto: Sri-Lanka - Unicef
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De meeste organisaties werken vanuit een geheel omvattend programma wat uit verschillende middelen
gefinancierd wordt. De bijdrage van giro 555 vormt dan een onderdeel van een groter budget. Voor informatie over het gehele programma van de SHO-(gast)leden wordt verwezen naar de websites van deze
individuele organisaties. De meeste organisaties hebben een aparte pagina over de tsunami activiteiten.
Elk van de SHO-(gast)leden verlenen hulp door het financieren van projecten die hun lokale partners in
het rampgebied uitvoeren. In sommige gevallen lopen de bijdragen via een internationale koepel. De uitvoerende organisaties zijn vermeld in bijlage 4.

Figuur 1: Geografisch spreiding van gerapporteerde bestedingen in derde tussenrapportage per SHO(gast)lid

SHO-Lidorganisaties die daar werkzaam zijn
Mensen in Nood/Cordaid, Habitat for
Humanity, Hivos, Kerkinactie, Novib, Save the
Children, TEAR fund en Terre des Hommes
Novib
Novib en Terre des Hommes

Kerkinactie, Stichting Vluchteling en Unicef

CARE Nederland, Habitat for Humanity, Hivos,
Plan Nederland, Family Help Programme,
World Vision, Mensen in Nood/Cordaid,
Kerkinactie, Nederlandse Rode Kruis, Novib,
Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des
Hommes en Unicef

555

Mensen in Nood/Cordaid, Kerkinactie,
Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting
Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes,
Unicef, Hivos, World Vision, Save the Children,
Habitat for Humanity, TNT/WFP en
SOS Kinderdorpen

1 In de tweede tussenrapportage – periode 26 december 2004 tot en met 30 april – betrof het aantal gastorganisaties
die geld ontvingen van giro 555 9. Ten tijde van de tweede tussenrapportage waren nog vijf aanvragen van gastorganisaties in behandeling, daarvan is de aanvraag van Family Help Programme goedgekeurd.
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3. De hulp
3.1 Inkomsten en uitgaven van giro 555

De opbrengst op giro 555 is per 31 augustus opgelopen tot € 207 miljoen. Het Nederlandse publiek heeft
bijna € 202 miljoen geschonken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft € 5 miljoen
gedoneerd. De SHO rapporteren apart en op een ander tijdstip over dit bedrag aan het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Bij iedere actie worden kosten gemaakt ten behoeve van de fondswerving en uitvoering. Voor deze
actiekosten is een reservering gemaakt van € 3.646.850. De betaalde actiekosten bedroegen tot nu toe
€ 1.677.721. De kosten konden laag gehouden worden dankzij de medewerking van grote bedrijven en
instanties tijdens de wervingsperiode van de actie. De kosten zullen toenemen voor activiteiten om de
gevers via rapportages inzicht te geven in de bestedingen van de ontvangen gelden.
Naast de actiekosten brengen de monitoring van de uitvoering en de coördinatie van de hulpverlening
door de organisaties vanuit Nederland kosten met zich mee. Volgens afspraak binnen de SHO mogen die
kosten per organisatie niet meer dan 6% bedragen van de ontvangen SHO-gelden.
Na aftrek van de reserveringen worden aan de hand van een overeengekomen verdeelsleutel, de
bedragen aan de SHO-(gast)leden overgemaakt (tabel 2). Er is tot nu toe een bedrag € 196.553.500
overgemaakt. Over dit bedrag wordt in deze rapportage verantwoording afgelegd. Er resteert nog een
bedrag van € 1.861.365 op giro 555.
Tabel 2: Verdeling van de inkomsten – excl. € 5 miljoen van minister van Ontwikkelingssamenwerking –
van giro 555 per 31 augustus 2005 (in euro’s)
Organisatie
SHO-lidorganisatie
Mensen in Nood/Cordaid
Nederlandse Rode Kruis
Kerkinactie
UNICEF
Novib
Stichting Vluchteling
TEAR fund
Terre des Hommes
Artsen zonder Grenzen
Subtotaal
Gastdeelnemers
Hivos
Habitat for Humanity
Plan Nederland
ZOA Vluchtelingenzorg
Save the Children
CARE Nederland
SOS Kinderdorpen
TPG Post/ World Food Programme
Family Help Programme
World Vision Nederland
Subtotaal

555
Totaal

SHO tsunami fonds
37.680.965
30.181.977
28.671.035
23.234.116
20.850.988
16.659.954
10.557.977
12.962.988
0
180.800.000

3.000.000
3.000.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.236.000
1.000.000
500.000
542.500
475.000
15.753.500
196.553.500
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De SHO-(gast)leden werken veelal met lokale partnerorganisaties. Deze partnerorganisaties dienen
projectvoorstellen in bij de Nederlandse organisaties voor financiering met SHO-fondsen. Bij goedkeuring
worden de bijdragen al dan niet in gedeelten overgemaakt naar de betrokken partnerorganisatie. De
partnerorganisatie moeten de ontvangen financiële middelen in overeenstemming met het goedgekeurde
projectvoorstel besteden.
Een aantal SHO-(gast)leden maakt deel uit van een internationale koepelorganisatie. Zij dragen bij aan
een groter, overkoepelend programma, waaraan de internationale koepel zich heeft gecommitteerd. Dit is
vooral het geval voor het Nederlandse Rode Kruis en Unicef Nederland. Het hoofdkantoor stelt de fondsen beschikbaar aan de veldkantoren en/of de lokale partnerorganisaties die de projecten uitvoeren.
Op het totaal door de organisaties van SHO ontvangen fondsen van € 196,5 miljoen wordt een reservering3 gemaakt voor apparaatskostenvergoeding (akv) ten hoogte van de maximale ruimte. Daarnaast
wordt over dit bedrag rente ontvangen, de rente komt geheel ten goede van de hulpverlening. Na aftrek
van de akv en optelling van de rente is een totaal bedrag (verder in het stuk aangeduid met beschikbare
tsunami fondsen) van € 186 miljoen beschikbaar voor projecten in de getroffen gebieden (zie bijlage 1).
Van het totaal beschikbare SHO tsunami fondsen is per 31 augustus € 124,7 miljoen gecommitteerd
(67%). De Nederlandse organisaties hebben hiervan € 77,8 miljoen overgemaakt aan de lokale partnerorganisaties, internationale koepel, dan wel zelf besteed (42%). Het verschil tussen committering en
overmaking wordt verklaard doordat bedragen in gedeelten zijn overgemaakt.
Tabel 3: Overzicht inkomsten en uitgaven per organisatie tot en met 31 augustus 2005.
Organisatie

Beschikbare

Committeringen4

Overmakingen

SHO tsunami

Gerapporteerde
bestedingen

fondsen
Mensen in Nood/Cordaid
Nederlandse Rode Kruis
Kerkinactie
UNICEF
NOVIB
Stichting Vluchteling
TEAR fund
Terre des Hommes
Gastdeelnemers
Hivos
Habitat for Humanity
Plan Nederland
ZOA Vluchtelingenzorg
Save the Children
CARE Nederland
SOS Kinderdorpen
TNT/ WFP
Family Help Programme
World Vision
Totaal

35.665.976
28.557.318
27.126.737
21.955.069
19.695.873
15.750.746
10.005.498
12.327.804

19.453.288
10.250.677
15.729.450
21.955.069
16.468.102
8.190.707
7.104.483
12.327.804

8.219.206
7.587.489
13.340.261
21.911.894
9.184.350
3.136.197
2.378.851
6.892.019

5.392.138
905.934
1.757.563
4.387.582
2.970.843
3.047.442
682.828
3.795.267

2.833.000
2.864.000
2.125.935
1.896.806
1.657.625
1.165.129
950.623
500.000
511.513
448.178

2.660.000
1.410.000
2.115.000
1.896.806
1.645.943
1.165.129
950.623
500.000
511.513
448.113

1.510.000
235.000
1.139.026
700.000
700.000
500.000
448.113

1.152.393
219.553
1.139.026
434.557
483.482
500.000
91.627
172.007

186.037.832

124.782.707

77.882.406

27.132.242

4 In deze rapportage zijn de committeringen exclusief de apparaatskostenvergoeding berekend. Daarnaast hebben
enkele organisaties in de tweede tussenrapportage abusievelijk de ontvangen tsunamifondsen als committeringen
opgevoerd.
5 ZOA Vluchtelingenzorg zal in 2006 de ontvangen SHO tsunamifondsen aanwenden voor haar activiteiten. De eerste
twee fases van hun programma worden uit andere middelen bekostigd.
6 SOS Kinderdorpen zou vanaf juli starten met haar kinderdorpproject. De onderhandelingen met de overheid over
landeigendom zijn echter nog steeds gaande. Inmiddels is er overeenstemming over de locatie en ondertekening 6
van het contract wordt in september verwacht.
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In deze derde tussenrapportage is de rapportagemethodiek verfijnd. In de tweede tussenrapportage
werden de bestedingen geschat, in de derde rapportage zijn de werkelijke bestedingen gebaseerd op
rapportages door de uitvoerende lokale organisaties of de internationale koepels. Van ruim € 27 miljoen
(15%) die in de getroffen gebieden is uitgegeven, zijn rapportages ontvangen.

Zoals al bij de tweede tussenrapportage is gebleken, is er minder geld nodig geweest voor noodhulp.
Epidemieën bleven uit en de landen konden veelal in hun eigen voedsel voorzien. Het meeste geld is
nodig voor de wederopbouw. Deze fase vergt tijdrovende voorbereidingen, waardoor de uitgaven in het
begin relatief laag zijn. In de beschrijving per land worden de factoren uiteengezet, die naast de verschillende rapportagemomenten, mede de oorzaak zijn van beperkte gerapporteerde bestedingen in de
wederopbouwfase.9
De gerapporteerde bestedingen voor noodhulp zijn ruim € 17,3 miljoen (64%). Aan wederopbouw is ruim
9,7 miljoen (36%) besteed. De verwachting is dat het aandeel van de wederopbouwactiviteiten naar
verloop van tijd zal toenemen. Er zijn inmiddels € 83,4 miljoen (74%) aan committeringen aangegaan in
de wederopbouwfase en € 29,3 miljoen (27%) in de noodhulpfase

3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening
Per 31 augustus zijn SHO fondsen grotendeels gecommitteerd voor activiteiten in Indonesië (40%),
Sri Lanka (37%) en India (17%)9. De gerapporteerde bestedingen laten een iets ander beeld zien: Sri Lanka
46% en Indonesië 36%.
Tabel 4: Committeringen en gerapporteerde bestedingen per land per 31 augustus 2005

India
Indonesie
Myanmar
Somalie
Sri Lanka
Thailand
Totaal

Committering
18.728.946
45.090.036
17.673
1.275.138
41.806.293
280.041
107.094.932

Gerapporteerde besteding
3.877.087
9.851.597
15.784
887.937
12.399.654
100.183
27.132.242

Gerapporteerde
besteding

100.183

280.041

3.877.087

India
Indonesie
Myanmar
Somalie
Sri Lanka
Thailand

18.728.946

Committering
India
Indonesie
Myanmar
Somalie
Sri Lanka
Thailand

41.806.293

1.275.138

12.399.654

9.851.597

45.090.036

17.673

887.937
15.784

7 De lokale partnerorganisatie heeft de bestedingen voorgeschoten. Family Help Prgramme is later gastdeelnemer
geworden en heeft nog geen overmaking kunnen doen.
8 De organisaties hebben verschillende afspraken met hun partnerorganisaties en internationale koepel. Deze kunnen
de kalenderkwartalen volgen of een half jaar beslaan waardoor de rapportges van de periode december 2004 – juni
2005 zijn opgenomen.
9 In deze verhoudingen is een deel van de committeringen van het Nederlandse Rode Kruis, Unicef Nederland
en Plan Nederland niet meegenomen. Het Nederlandse Rode Kruis levert een bijdrage aan het Internationale
7
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De SHO-leden en gastorganisaties onderschrijven de richtlijnen van de ‘Code of Conduct for the
International Red Cross and Red Crescent Movement and NGO’s in Disaster Relief’. Dit betekent onder
meer dat:
- hulpverlening gebaseerd moet zijn op werkelijke behoeften,
- de hulp gebaseerd moet zijn op lokale capaciteit en moet leiden tot versterking daarvan,
- de hulp onpartijdig moet zijn,
- de hulp moet passen in het culturele patroon van het land.

Daarnaast hanteren de SHO-(gast)leden het ‘do no harm’ principe. Dit houdt in dat de hulpverlening
geen schade mag aanrichten aan de maatschappij. In het verleden is gebleken dat goed bedoelde hulp
geleid heeft tot bijvoorbeeld een verstoring in het milieu of gezorgd heeft voor conflict.
De organisaties proberen invulling aan het ‘do no harm’ principe te geven door zoveel mogelijk de lokale
bevolking te betrekken in de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en met lokale uitvoerende
organisaties te werken. Echter de fase waarin de hulpverlening verkeert, bepaalt de mogelijkheden die
organisaties hebben. In de noodhulpfase is het noodzakelijk om snel tot actie over te gaan. Plannen
worden op korte termijn opgezet en hebben als doel om zo snel mogelijk de eerste nood te verlichten. In
de wederopbouwfase worden plannen voor de lange termijn gemaakt. Er kan meer tijd worden genomen
om studies te laten uitvoeren naar de lokale context en de behoeften van begunstigden. Ook worden de
indirecte gevolgen van een ramp vaak later zichtbaar (bijvoorbeeld voor de visverwerkingindustrie of het
aantal door vrouwen geleide huishoudens). Projecten die tijdens de noodhulpfase zijn gestart en doorlopen in de huidige –rehabilitatiefase – moeten soms bijgesteld worden vanwege nieuwe inzichten.
Daarnaast kan het noodzakelijk zijn activiteiten te veranderen doordat de omstandigheden wijzigen. De
situatie in een groot deel van de getroffen landen, vooral in Indonesië en Sri Lanka, is instabiel. Hierdoor
verschillen soms de uitgevoerde activiteiten enigszins van wat men in eerste instantie zich had voorgenomen om te doen.

3.5 Samenwerking
Lokale partnerorganisaties werken samen met de centrale overheid en lokale autoriteiten. In het veld is
de coördinatie van hulpverlening in handen van de lokale overheid. Als een organisatie zich wil inzetten
in het getroffen gebied moet dit eerst aangemeld worden bij de betreffende autoriteiten. Een land kan
voor de coördinatie de hulp inroepen van de Verenigde Naties. De VN-organisatie OCHA (= ‘United
Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs’) coörindeert humanitaire hulp in Indonesië,
Somalië en in beperkte mate Sri Lanka.
In Indonesië en Sri Lanka zijn coördinerende overheidsinstanties opgericht. De BRR (‘Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi’) in Indonesië geeft leiding aan planning, uitvoering en is verantwoordelijk voor de
regelgeving. Op provinciaal niveau werkt de BRR bevredigend. Op districtsniveau is de capaciteit van de
BRR beperkt. TAFREN (‘Task Force for Rebuilding the Nation’) in Sri Lanka is belast met de planning en
coördinatie van de projecten in het kader van de tsunami. Op nationaal niveau is er betere aansluiting
tussen donoren en de overheid gekomen. TAFREN en de Verenigde Naties hebben een donorassistentie
database opgezet. Dit dient als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in activiteiten en plannen van donoren. Niet alle donoren melden echter activiteiten aan, hetgeen de coördinatie en afstemming bemoeilijkt.

vervolg noten van pagina 7
Rode Kruis en Halve Maan (€ 5.722.912), die een groot programma heeft in verscheidene landen. De bijdrage van
het Nederlandse Rode Kruis hierin is niet op te splitsten naar land en/of activiteit. Hetzelfde geldt voor Plan
Nederland (€ 1.111.694), maar dan van haar partnerorganisaties. Unicef Nederland werkt via een internationale koepel en heeft daardoor een extra niveau van uitgaven. Unicef Nederland heeft een committering van € 21.955.069 met
haar internationale koepel, Unicef International. Unicef International heeft ruim € 11.101.905 aan projecten in het veld
gecommitteerd. Deze afwijkingen moeten ook in gedachten worden gehouden bij de landen hoofdstukken (hoofdstuk 4 tot en met 9).
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Naast deze overheidsinitiatieven ondernemen de NGO’s zelf ook actie om de coördinatie problemen op te
lossen. Er worden NGO coördinatiebijeenkomsten gehouden evenals speciale sectorbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten toegelicht, de rollen en verantwoordelijkheden besproken
en gezamenlijke lobbyactiviteiten afgesproken. De Nederlandse organisaties proberen ook de samenwerking tussen lokale (partner)organisaties te stimuleren. De lokale vertegenwoordiger van de Nederlandse
ambassade in Sri Lanka verzorgt tevens bijeenkomsten met de Nederlandse organisaties in de getroffen
gebieden, waar SHO-(gast)leden aan deelnemen.

3.6 Voortgang
De noodhulpfase is grotendeels afgerond. Alleen in enkele gevallen worden nog voedsel en noodhulpgoederen uitgedeeld. De wederopbouwprogramma’s bevinden zich nu vooral in de opstartfase. Veel voorbereidend werk is gedaan om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Onderhandelingen met de overheid
worden afgerond, grond wordt toegewezen, selecteren van de begunstigden en voorbereidend werk voor
constructieactiviteiten vindt plaats.
Wanneer wordt overgegaan van de noodhulpfase naar de wederopbouw is het tijd om te reflecteren en
een lange termijn planning voor de hulpverlening op te zetten. Dit is een verklaring voor de tijdelijke
beperkte bestedingen. De committeringen zitten wel op schema.
Een verstoring van het beeld wordt mede veroorzaakt doordat de bestedingen niet de gehele periode van
26 december 2004 – 31 augustus 2005 beslaan. Veel organisaties hebben van hun partnerorganisaties
rapportages ontvangen van een kortere periode vanwege rapportage afspraken die al waren gemaakt met
de partners. De committeringen beslaan wel de gehele periode.
Daarnaast zijn allerlei problemen in het veld debet aan de vertraging in de bestedingen. De volgende
hoofdstukken geven een weergave tegen welke problemen de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers
zijn aangelopen
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4.1 De hulpverlening
In India zijn 8 SHO-(gast)leden actief die voor ruim € 18,7 miljoen aan committeringen zijn aangegaan.
Hiervan is ruim € 3,8 miloen besteed. De nadruk bij deze uitgaven lag nog op noodhulp (82 %). Bij de
committeringen is slechts 22 % toegewezen aan noodhulpactiviteiten.
De sectoren waarin de organisaties actief zijn, zijn vooral levensonderhoud (22%) en huisvesting (22%). In
de wederopbouw is eveneens levensonderhoud (23%) een belangrijke sector. Daarnaast voeren de meeste organisaties projecten uit in de gezondheidszorg (23%).
In de noodhulpfase zijn zo’n 687.000 mensen bereikt en in de wederopbouw, die kortgeleden van start is
gegaan, 113.000.

4.2 Knelpunten en oplossingen
De noodhulpfase is afgerond. De wederopbouwprogramma’s zijn op gang gekomen en bevinden zich nu
veelal in de opstartfase. Vooral voorbereidend werk is gedaan.
Het accent is gelegd op vissersgemeenschappen, omdat veel vissers aanspraak maakten op de hulp.
Hierdoor zijn er spanningen ontstaan tussen vissers en andere bevolkingsgroepen. Langzamerhand ziet
de overheid in dat niet alleen vissers getroffen zijn. De SHO lidorganisatie en gastdeelnemers hebben
zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de lokale context en er wordt naar gestreefd om conflicten in lokale gemeenschappen te voorkomen. Er wordt opgelet dat de hulpverlening aan iedereen
zoveel mogelijk gelijk blijft. Daarom worden voor dalits (kastelozen) in een vissersgemeenschap en voor
de vissers tegelijkertijd identieke tijdelijke huizen gebouwd.
De fabricage van kwaliteitsboten wordt beperkt door het groot aantal kleine producenten, vakkundige
timmermannen en de geringe hoeveelheid hout. De SHO-(gast)leden versterken de productiecapaciteit op
de werven om de kwaliteit te garanderen. Hout wordt ingevoerd uit andere delen van India evenals het
werven van vakkundige timmermannen. Daarnaast is tevens een productie-eenheid voor catamarans
opgezet.
Op de Andaman en Nicobar Eilanden zijn logistieke problemen. Er zijn maar weinig transportmiddelen
beschikbaar op de eilanden en de afstanden tussen de eilanden zijn zeer groot. Door gebrek aan zwaar
materieel wordt het ruimen van puin bemoeilijkt. De elektriciteit is nog niet overal hersteld waardoor de
communicatie lastig is.
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Foto: India - Cordaid

Net ten zuiden van de stad Chennai zijn twee opvangkampen gevestigd voor ontheemden die slachtoffer
zijn van de tsunami. Per kamp verblijven daar enkele duizenden mensen. De faciliteiten en behuizing zijn
slecht. Mensen wonen in kleine, tijdelijke hokken, die zeer warm worden en de water- en sanitairvoorzieningen zijn onvoldoende. Uit onvrede met deze situatie staken bewoners op 15 juni de kampen in
brand. In het kamp Kargil Nagar gingen de bezittingen van 504 families – ca 2000 mensen - volledig
verloren. Mensen in Nood/Cordaidpartner Karunalaya was al actief voor de ontheemden in dit kamp. Zo
rijden er dagelijks 4 schoolbussen om de kinderen naar de 16 km verderop gelegen school te brengen.
Na de brand werden dagelijkse spullen als pannen, dekens en voedsel aan de getroffen 504 families uitgedeeld. In beide kampen – Kargil Nagar en Kannaki Nagar – is de bouw van 200 semi-permanente
behuizingen gepland door de lokale partnerorganisaties Karunalaya en Udavi. De bouw door Karunalaya
is inmiddels halverwege.
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5.1 De hulpverlening
Een groot deel van de SHO-(gast)leden verleent in Indonesië hulp, in totaal 14 organisaties. Ruim € 45
miljoen is gecommitteerd aan verschillende activiteiten. Van de gerapporteerde bestedingen van deze
organisaties kwam € 9,8 miljoen ten goede aan Indonesië. De bestedingen waren vooral gericht op noodhulp (70%).
De noodhulpfase is grotendeels voltooid. In Nias wordt sinds de aardbeving van eind maart nog in een
aantal dorpen noodhulp verstrekt. De meeste ontheemden zijn verhuisd van tenten naar barakken,
sommige geven er de voorkeur aan om in de tenten dichtbij hun werk te blijven. De wederopbouw is
langzaam van start gegaan. Na een gedegen voorbereiding zijn rond juni de eerste bouwactiviteiten van
huizen en infrastructuur begonnen. De bouw gaat voorspoedig, het tempo zal echter in oktober afnemen
in verband met de Ramadan.
De activiteiten die de organisaties ondernemen zijn vooral in de sector levensonderhoud (25%), voedselzekerheid (18%) en gezondheidszorg (18%). In de wederopbouw worden de meeste projecten in de
sectoren gezondheidszorg (21%), huisvesting (19%) en onderwijs (16%) en levensonderhoud (14%)
uitgevoerd. De activiteiten in de sector voedselzekerheid zijn beëindigd.
In de noodhulpfase zijn zo’n 2,5 miljoen mensen bereikt en in de wederopbouw 638.000.

5.2 Knelpunten en oplossingen
Een probleem op Atjeh is illegaal gekapt hout. Dit doet zich vooral voor bij de bouw van boten, waarvoor
veel hout nodig is, maar ook bij de bouw van nieuwe huizen. De Indonesische overheid heeft aangekondigd strenger toe te zien op illegale houtkap in het land.
Het hoge aantal organisaties dat actief is in Atjeh bevordert de coördinatie van hulpverlening niet. De
verwachting is dat na verloop van tijd het aantal aanwezige organisaties zal verminderen, waardoor de
coördinatie gemakkelijker zal worden. Daarnaast zijn er initiatieven van de overheid en de organisaties
om de coördinatieproblemen op te lossen.
De hulp lijkt de onderlinge solidariteit tussen de bevolkingsgroepen aan te tasten en de economische
structuren te veranderen. Gratis voedsel voor alléén de officieel geregistreerde ontheemden, geld voor
werk, nieuwe huizen voor de ‘happy few’ veroorzaken jaloezie, competitie en sociale spanningen. Deze
spanningen worden verminderd door de onderlinge solidariteit te bevorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
via vrijwillige herverdeling van de beschikbare hulp tussen de ‘haves’ en de ‘have-nots’. Oude tegenstellingen kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld huurders én landlozen van een huis en land te
voorzien.
Het werk van de lokale organisaties werd aanvankelijk belemmerd door de veiligheidssituatie. Zo waren
er plannen voor ontvoering van buitenlandse staf en zijn medewerkers van hulpverleningsorganisaties
gewond geraakt bij schietincidenten. Echter, sinds het tekenen in augustus van de overeenkomst tussen
de separatistische beweging Vrij Atjeh (GAM) en de Indonesische regering is het perspectief op een duurzame vrede toegenomen. GAM-strijders leveren hun wapens in en Indonesische militairen trekken zich
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gefaseerd terug. De partijen zijn tot een akkoord gekomen omdat het conflict de wederopbouw belemmerde, waardoor men bereid was over te gaan tot verdergaande compromissen.

Tot juni bestond er een reële dreiging dat de Indonesische overheid de aanwezigheid van buitenlandse
organisaties en buitenlandse stafleden op Atjeh aan banden zou leggen. UNHCR was genoodzaakt om
haar staf tijdelijk terug te trekken, maar is inmiddels weer op Atjeh aanwezig. In programmaplanning
moet rekening gehouden worden met de opleiding van lokale staf die posities van buitenlandse staf kan
overnemen.

Foto: Atjeh - Terre des Hommes

“De tsunami heeft mij nu ook veel goeds gebracht”
Pak Nurdin is een gelukkig man. Op 28 juni is hij samen met zijn vrouw Siti en hun zeven kinderen in zijn
nieuwe huis getrokken. “Ik ben zo gelukkig, het is net een droom. Mijn oude huis was een krot dat ik
destijds zelf van afvalmaterialen heb gebouwd. Het werd door de tsunami vernietigd. En nu heb ik een
prachtig nieuw huis gekregen. Straks krijg ik ook nog een nieuwe vissersboot zodat ik weer aan het werk
kan. De tsunami heeft veel ellende gebracht, maar nu voor mij ook veel goeds”.
Nurdin is een van de 25 mensen die als eerste hun nieuwe huis konden betrekken in de twee naburige
dorpen Panterheng en Sangso in het district Samalanga, Atjeh. Het huizenbouwprogramma van Terre des
Hommes en projectpartner Yayasan Bumi Kita draait op volle toeren. Overal in het dorp liggen stapels
bouwmaterialen, er wordt volop gemetseld en getimmerd. De eerste200 huizen zijn inmiddels opgeleverd
en betrokken. Nog zo’n 50 huizen zijn in aanbouw en zo goed als klaar. Daarna wordt met de volgende
ronde begonnen totdat alle geplande 292 huizen in Panterheng en Sangso afgebouwd zijn. Naast huizenbouwverzorgt Terre des Hommes ook een economisch opbouwprogramma waarbij viskweekvijvers
hersteld worden, naaiateliers worden opgezet en vissersboten vervaardigd worden. Inmiddels zijn ook al
24 van de 65 boten overhandigd en kunnen de vissers hun leven weer oppakken.
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6.1 De hulpverlening
Drie SHO-leden zetten zich in voor de noodhulp en wederopbouw in Somalië. Ze zijn committeringen
aangegaan voor ruim € 1,2 miljoen waarvan € 850.000 is besteed. Deze gerapporteerde bestedingen
waren vooral gericht op noodhulp (74 %). De activiteiten zijn beperkt en grootschalige wederopbouw na
de tsunami is voor Somalië minder noodzakelijk.
In de noodhulpfase ligt de nadruk op voedselzekerheid en huisvesting en in wederopbouw op levensonderhoud en water & sanitaire voorzieningen.
In de noodhulpfase zijn 79.000 mensen bereikt en in de wederopbouw 5.000. Dit verschil zal waarschijnlijk grotendeels blijven bestaan omdat er geen grootschalige wederopbouwactiviteiten plaatsvinden.

6.2 Knelpunten en oplossingen
In Somalië woedde tijden lang een burgeroorlog. Hierdoor zijn mensen op de vlucht geslagen. Vervolgens
zijn gemeenschappen na lange droogte in 2001 en 2004 verhuisd naar de kustgebieden om daar werk te
vinden. Deze mensen zijn nu opnieuw getroffen, dit maal door de tsunami. Sinds 1991 is er geen centrale
overheid. Dit heeft gevolgen voor de hulpverlening.
De maatschappelijke structuur met zijn verschillende gewapende clans, de armoede en de slechte infrastructuur maken het werken in Somalië moeilijk. Somaliland beschouwt zich als een autonoom gebied en
leeft op gespannen voet met de rest van Somalië. De veiligheid voor bevolking en hulporganisaties is niet
gegarandeerd.
De mensen zijn door drie rampen getroffen: het conflict, de droogte en de tsunami. Om het principe van
‘do no harm’ te kunnen hanteren, is het noodzakelijk om in Somalië niet alleen de hulp te beperken tot de
tsunamislachtoffers.
Het overmaken van geld naar Somalië kost veel tijd. Sinds september 2001 worden lokale Somalische
organisaties door banken geboycot.
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De tsunami was al acht uur onderweg toen hij de 1.000 kilometer lange kust van Somalië bereikte.
Niemand was gewaarschuwd. Niet zo gek in een land dat al 13 jaar geen centrale regering heeft. Naar
schatting 150 mensen kwamen om en 10.000 raakten ontheemd. Muktar Ahemd Sheikh, de woordvoerder
van vissers uit het kustdorp Gesira, waar 300 families wonen: “Hutten, boten en netten. Alles was weg.
Ons bestaan stortte in. Vissers hebben geen spaarpotje en overheidssteun bestaat niet in Somalië.”

De Somalische organisatie Daryeel Bulsho Guud (DBG) rukte met steun van Kerkinactie en ICCO meteen
uit met rijst, bonen, plantaardige kookolie en drinkwater. Tijdens het uitdelen van de noodhulp werd in
kaart gebracht welke families in aanmerking kwamen voor rehabilitatiehulp. Het project is dankzij de
kennis van DBG en het vertrouwen van de bevolking in deze organisatie goed verlopen en afgerond. In
totaal kregen meer dan 9.000 mensen voedselhulp (rijst, bonen, olie) voor een periode van drie maanden.
Het voedsel werd op lokale markten ingekocht. 5.200 families ontvingen dekens en materialen om hun
huizen te repareren. Op een werf in Mogadishu zijn 10 nieuwe vissersboten met buitenboordmotoren
gemaakt. Een boot wordt gedeeld door vijf families. Aan 182 families is visgerei uitgedeeld.

Foto: Somalië - Kerkinactie
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7.1 De hulpverlening
14 SHO-(gast)leden zijn actief in Sri Lanka. In totaal is ruim € 41,8 miljoen gecommitteerd voor noodhulp
en wederopbouw. Hiervan is inmiddels € 12,3 miljoen besteed. De gerapporteerde bestedingen zijn bijna
evenredig verdeeld onder noodhulp (52%) en wederopbouw (48%). In Sri Lanka kon sneller worden overgegaan op wederopbouw dan in andere door de tsunami getroffen landen .
De meeste organisaties hebben de noodhulpfase voltooid en bevinden zich in een overgangsfase
(planning, selectie begunstigden, bouw tijdelijke woningen) en sommigen zijn al van start gegaan met
wederopbouw met lange termijn doelen (permanente constructie, levensonderhoud en voorbereid zijn op
rampen). Het merendeel van de getroffenen woont nu in tijdelijke huisvesting. Vooral in het zuiden en het
westen verloopt de toewijzing van land aan ontheemden langzaam. In de nieuw opgezette tijdelijke
nederzettingen zijn scholen gebouwd.
Verschillende sectoren werden gedurende de noodhulpfase met SHO tsunamifondsen ondersteund. De
nadruk lag op levensonderhoud (18%) en voedselzekerheid (16%) en zijn de sectoren water & sanitaire en
onderwijs evenredig vertegenwoordigd (14%). In de wederopbouwfase is de sector voedselzekerheid niet
meer van belang. De nadruk ligt op levensonderhoud (22%), gevolgd door gezondheidszorg (19%) en
huisvesting (19%).
In de noodhulpfase zijn 1,5 miljoen mensen bereikt en in de wederopbouw 1,8 miljoen.

7.2 Knelpunten en oplossingen
Sinds de moord op de minister van Buitenlandse Zaken in augustus is de noodtoestand van kracht.
In november vinden verkiezingen plaats die cruciaal zijn voor het in stand houden van de wapenstilstand
tussen de LTE (= Tamil bevrijdingsorganisatie) en de regering. Veel energie van de overheid lijkt in de
verkiezingsstrijd te zitten in plaats van de wederopbouw na de tsunami. Het onlangs verschenen rapport
van de Srilankaanse Rekenkamer geeft aan dat er door verschillende niveaus van de overheid verkeerd is
besteed.
Zo veel mogelijk wordt rekening gehouden met de lokale context om conflicten in lokale gemeenschappen te voorkomen. Daarom coördineren organisaties hun werk, zowel met de regering als met de Tamil
Tijgers. Daarnaast wordt er rekening gehouden met groepen met slachtoffers van de burgeroorlog en is
de hulp niet alleen gericht op de tsunami slachtoffers.
De tsunami heeft vooral in conflictgebieden in het oosten en noorden het probleem van landmijnen in Sri
Lanka verergerd. In het getroffen gebied zijn landmijnen losgeraakt en ‘veilige’ gebieden zijn ‘mogelijk
onveilig’ geworden. Hierdoor kan de bevolking niet overal veilig terugkeren naar het eigen grondgebied
en moeten kustgebieden zorgvuldig onderzocht worden op aanwezigheid van mijnen, voordat mensen er
zich opnieuw kunnen vestigen.
Niet alleen de prijzen van land zijn omhoog gegaan, maar ook van materiaal en arbeid. Dit leidde tot
vertraging en een vermindering van bijvoorbeeld het aantal huizen wat gebouwd kan worden van het
beschikbare budget. Organisaties bedenken alternatieven om de kosten van de bouw van huizen zo laag
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mogelijk te houden. Dit kan door zelf op zoek te gaan naar beschikbare grond, in plaats van te wachten op
de grond van de overheid (vaak wordt het huisontwerp door de overheid bepaald, wat tot hogere kosten
leidt). De kosten van bouwmaterialen kunnen verminderd worden door direct contact met de leverancier
in plaats van werken met bemiddelaars, door het kopen van grote partijen of door de getroffenen zelf
bouwmateriaal te laten produceren.

Foto: Sri Lanka - Unicef

Nieuwe mogelijkheden om te overleven
Home for Human Rights (HRR) is een locale partner van Stichting Vluchteling in Sri Lanka die al jaren met
kwetsbare Tamil families werkt op het terrein van rechtsbescherming. Tijdens de tsunami is een deel van
hun doelgroep getroffen en is HHR met steun van Stichting Vluchteling noodhulp gaan verlenen. In
Cheddipalayam woont een groep die tot een lage hindoekaste behoort en voornamelijk inkomsten heeft
uit het wassen en strijken van andermans kleren. De tsunami heeft het hele dorp weggevaagd, op het
strand liggen alleen nog brokstukken. HHR heeft vlak na de tsunami voor onderdak, noodhulpgoederen,
strijktafels en strijkijzers gezorgd, zodat de mensen weer een bron van inkomsten hadden. Veel van hun
klanten zijn echter zelf tsunami-slachtoffer, dus veel valt er niet te verdienen. De mensen wachten angstig
af waar ze in de toekomst zullen moeten wonen: de regering heeft hun ongeveer dertig kilometer verderop tijdelijk behuizing aangeboden, maar dat terrein ligt geïsoleerd en ver van potentiële klanten. Samen
met HHR is besproken wat een mogelijke bron van inkomsten in de nieuwe situatie zou zijn. De vrouwen
willen graag een naaiatelier starten, de mannen willen leren om een tractor te besturen. Er wordt nu
bekeken of deze activiteiten levensvatbaar zijn en voor voldoende inkomsten zouden kunnen zorgen.
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8.1 De hulpverlening
Voor hulp in Thailand is ruim € 280.000 gecommitteerd, waarvan € 100.000 is besteed door twee SHO
lidorganisaties. De nadruk lag op noodhulp (81%). In de toekomst zal dit minder worden.
In de noodhulpfase hadden de activiteiten betrekking op de sector levensonderhoud en in de wederopbouw werden er activiteiten ondernomen in de sector gezondheidszorg, levensonderhoud en onderwijs.
In de noodhulpfase zijn 5.500 mensen bereikt en in de wederopbouw 340.

8.2 Ervaringen, beperkingen en oplossingen
In Thailand begon de regering al gauw met de hulpverlening aan de tsunamislachtoffers. Van deze hulp
werden Birmese migranten uitgesloten en daarom werd deze groep ondersteund. De Birmese migranten
zijn veelal illegaal in Thailand en kunnen daardoor geen aanspraak maken op de hulp. Onder de Birmese
migranten bestaat grote angst dat zij uitgezet worden, dit is in verschillende gevallen ook gebeurd.

Birmezen in de knel
Zuid Thailand huisvest een grote groep geregistreerde en niet geregistreerde arbeiders uit Birma. Na de
Tsunami zijn deze migranten, net als de autochtone bevolking, ondergebracht in kampen. Veel migranten
hebben de kampen echter verlaten uit angst om teruggestuurd te worden naar Birma; door de Tsunami
zijn zij werkgever, werkplek of documenten kwijtgeraakt en daarmee hun legale status in Thailand.
2 Novib-partners: the Human Right Education Institute en Migrant Assistance Center hebben via de
Tsunami Action Group (TAG) onmiddellijk gereageerd op de basisbehoeften van ongeveer 5500 migranten en hun families. Eten, kookgerei en dekens werden uitgedeeld en er was een kleine financiële
bijdrage mogelijk voor degenen die vrijwillig terugkeerden naar Birma.
TAG is daarnaast actief geweest in het opsporen en registeren van vermisten, identificatie van lijken en
het organiseren van religieuze ceremonies voor de overledenen. Ook zijn er activiteiten georganiseerd
voor de verwaarloosde kinderen en werd er trauma-begeleiding geboden.
Tegelijkertijd is men ingesprongen op de verdediging van de rechten van de migranten om de uitzetting
van migranten die hun baan en/of documenten waren verloren, te stoppen. Via het Migrant Assistance
Program werden 273 migranten voorzien van nieuwe documenten en dus een legale status
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9.1 De hulpverlening
Een SHO-(gast)lid steunt activiteiten in Myanmar. Ruim € 15.000 is besteed aan noodhulp, € 17.000 is
gecommitteerd. De schade van de tsunami was in Myanmar beperkt.
In de noodhulpfase werden projecten in de sectoren water & sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid
en levensonderhoud uitgevoerd. In de wederopbouwfase wordt gewerkt in de sectoren levensonderhoud,
onderwijs en huisvesting. In de noodhulp- en wederopbouwfase zijn zo’n 16.000 mensen bereikt.

9.2 Knelpunten en oplossingen
Myanmar wordt geregeerd door een totalitair regime. De militaire junta controleert alles en reizen voor
buitenlanders wordt belemmerd. Omdat samengewerkt wordt met een lokale organisatie met goede
contacten is hulpverlening toch mogelijk.

555

19

20051597-PLD SHO Azië 3

12-10-2005

10:24

Pagina 20

Giro

10. Lessen en aanbevelingen

De ervaringen van SHO-(gast)leden en hun partnerorganisaties zijn belangrijk voor de voortgang van de
wederopbouw en andere rampsituaties. In dit rapport wordt een aantal lessen en aanbevelingen samengevat. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de deelrapportages.
Context
Ondanks ervaringen in andere noodhulpgebieden is ook hier weer gebleken dat het noodzakelijk is om
kennis van de lokale context te hebben. In conflictgevoelige gebieden is deze kennis vooral van belang.
De SHO-(gast)leden zijn zich bewust van verschillende etnische gemeenschappen en het belang van een
gelijke behandeling. Het ‘do no harm’ principe is hier leidend. Het selecteren van mensen voor een
project moet zorgvuldig gebeuren. De ervaring leert dat het gelijktijdig ondernemen van activiteiten voor
verschillende groepen spanningen kunnen voorkomen. Uitbreiding van de doelgroep is gerechtvaardigd
om verslechtering en verscherping van de situatie zo veel mogelijk te voorkomen.
‘Do no harm’ principe
In een enkel geval werd in een later stadium pas duidelijk dat onterecht aan onevenredig veel vissers
boten zijn vertrekt, hetgeen heeft geleid tot een oververzadigde markt. Hoewel vissers zeker getroffen zijn,
is te weinig gekeken naar wat nu echt de lokale behoeften zijn. Nadat duidelijk werd wat het effect van
deze interventie was, hebben de SHO-(gast)leden hun strategie aangepast. De organisaties nemen meer
tijd voor analyse van de lokale behoefte van getroffenen. Door mensen te betrekken voelen zij zich eigenaar van het project en vergroot dit de duurzaamheid. Het blijft een belangrijk aandachtspunt om projecten
grondig op hun relevantie te beoordelen.
Selectie begunstigden
Er zijn gevallen geweest waar hulp geclaimd werd door niet-tsunami slachtoffers. Om misbruik van noodhulp te voorkomen heeft een aantal SHO-leden specifieke mechanismen toegepast. Door bijvoorbeeld te
werken met lokale administratieve comités, steekproeven en vaardigheidstesten. Wederom is gebleken
dat vrouwen en kinderen buiten beschouwing blijven. Het is van belang om een betere gender balans na
te streven in de wederopbouw. Mannen en vrouwen moeten in gelijke mate deelnemen aan identificatie,
planning en uitvoering van wederopbouwactiviteiten. De organisaties zullen speciaal aandacht moeten
besteden aan gender onderwerpen en gender specialisten in het programma aanstellen.
Coördinatie
Coördinatie tussen lokale autoriteiten, andere overheidsorganen, internationale organisaties en lokale
organisaties is van groot belang om activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren. In een ramp van zo’n grote
omvang, waar het aantal hulporganisaties hoog is, wordt de coördinatie belemmerd. Het opzetten van
coördinatiecentra heeft een enorme vooruitgang laten zien in de coördinatie tussen verschillende instanties.
Flexibiliteit van fondsen
Flexibiliteit van toegewezen fondsen is noodzakelijk omdat gebleken is dat behoefte bij de tsunami
getroffen gemeenschappen zijn veranderd. Daarnaast zorgt de competitie tussen de organisaties in de
getroffen gebieden voor veranderende noodzaak van activiteiten. Het is duidelijk geworden dat de
Nederlandse organisaties voorzichtig moeten zijn met het uitoefenen van druk om zo snel mogelijk fondsen te besteden.
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Anticiperen op prijsstijgingen
Op prijsstijgingen en marktwerking dient geanticipeerd te worden. Het is belangrijk om goederen tijdig te
transporteren naar gebieden waar activiteiten plaatsvinden. Waar mogelijk zullen organisaties gebruik
maken van zee- en luchttransport en moeten zij overwegen of handhaving van eigen helikoptervluchten
noodzakelijk is voor het transport van goederen en personeel.
Duurzaamheidaspecten van noodhulp
Bij de bouw van tijdelijk huisvesting dient rekening te worden gehouden met het feit dat gezinnen hier
gedurende een langere periode moeten blijven. Het doel is om zo spoedig mogelijk permanente huisvesting te starten, echter de praktijk wijst wederom uit dat er verschillende kwesties zorgen voor oponthoud.
Het is daarom beter om tijdelijke huisvesting te verzorgen die een periode van twee jaar kan overbruggen.

Capaciteitsversterking
SHO-(gast)leden zetten zich in om de lokale capaciteit van organisaties te versterken. De dreiging die tot
juni bestond dat de Indonesische overheid de aanwezigheid van buitenlandse organisaties en buitenlandse stafleden op Atjeh aan banden zou leggen, heeft wederom het belang hiervan aangetoond. In programmaplanning moet rekening gehouden worden met de opleiding van lokale staf die posities van
buitenlandse staf kan overnemen.

Foto: India - Unicef

555

21

20051597-PLD SHO Azië 3

12-10-2005

10:24

Pagina 22

11. Conclusie

Giro

Het is 8 maanden geleden dat de 8 SHO-lidorganisaties en later ook 10 gastdeelnemers hulpverleningsactiviteiten startten voor de tsunamislachtoffers in de getroffen landen India, Indonesië, Myanmar,
Somalië, Sri Lanka en Thailand.
De noodhulpfase is in de getroffen landen grotendeels afgerond. De hulp varieerde van eerstelijns
gezondheidszorg tot huisvesting. Een exact cijfer van het aantal bereikte aantal slachtoffers is moeilijk te
geven. Rekening houdend met dubbeltellingen lijkt een schatting van 3 miljoen realistisch. Het grootste
deel van de hulp is verleend in Sri Lanka (46%) en Indonesië (36%).
Op dit moment worden veel projecten gefinancierd in de overgangsfase naar wederopbouw. Veel voorbereidend werk wordt gedaan. Er vinden onderhandelingen met de overheid plaats, grond wordt in toenemende mate toegewezen, selectie van de begunstigden vindt plaats en constructiewerk wordt gedaan.
Totnutoe zijn in de wederopbouwfase eveneens ongeveer 3 miljoen mensen bereikt.
De SHO-(gast)leden liepen tegen verschillende knelpunten aan. Enerzijds werd door alle organisaties in
meerdere of mindere mate het gebrek aan coördinatie ervaren. Ook onduidelijkheden in de nationale
bouwwet- en regelgeving hebben een voortvarende aanpak van de wederopbouw in de weg gestaan.
Anderzijds hebben organisaties knelpunten ondervonden die teruggevoerd kunnen worden op de conflictsituatie in de getroffen gebieden (Indonesië en Sri Lanka) en op het ontbreken van goede infrastructuur
(Indonesië).
De organisaties hebben zich ingespannen om de coördinatie te verbeteren. Er wordt zoveel mogelijk
samengewerkt met de overheid en gehandeld naar ‘do no harm’ principe.
De SHO-(gast)leden hebben over de periode december 2004 - 31 augustus 2005 in totaal € 196,5 miljoen
ontvangen, waar na aftrek van de ruimte apparaatskostenvergoedinig en optelling van de rente € 186
miljoen beschikbaar is voor projecten in getroffen gebieden. Hiervan is tweederde gecommitteerd aan
diverse noodhulp- en wederopbouwprojecten in de getroffen landen (? 124,7 miljoen) De lokale partnerorganisaties hebben over 15% van de bestedingen gerapporteerd. Het overgrote deel van dit geld is
besteed aan noodhulp in de periode direct na de ramp. Het grootste gedeelte van de bestedingen is
gedaan in de drie meest getroffen landen met de grootste aantallen slachtoffers: Indonesië, India en
Sri Lanka.
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Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

BATEN
Beschikbaar gestelde SHO tsunami fonds
Ruimte AKV
Netto SHO tsunami fonds
Rentebaten
Totale baten

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

LASTEN
Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)
Steun via internationale koepel
Direct verstrekte hulp door de organisatie zelf
Uitvoeringskosten in NL
Uitvoeringskosten ter plaatse
Totale lasten

3

Balans 30 augustus 2005

196.553.500
11.763.210
184.790.291
1.247.541
186.037.832
Committering

Overmaking

Besteding

70.470.880
35.102.482
13.846.368
3.474.057
1.888.921
124.782.708

35.696.386
35.054.439
4.399.432
1.702.644
1.029.505
77.882.406

16.877.002
4.579.790
3.729.800
1.147.574
798.076
27.132.242

61.255.124

108.155.425

158.905.589

Toelichting per rubriek
1 BATEN

1.1 Beschikbaar gestelde SHO-gelden
SHO-(gast)leden hebben een totaalbedrag van € 196.553.500 ontvangen uit de giro 555 actie voor Azië.
1.2 Ruimte apparaatskosten
De SHO-(gast)leden hebben de ruimte om maximaal 6 % aan apparaatskosten uit te geven voor de
coördinatie, uitvoering en monitoring van de hulpverlening. De feitelijke besteding aan apparaatskosten
zal in het eindrapport verschijnen.
1.3 Netto SHO tsunami fonds
Na aftrek van de ruimte apparaatskosten blijft het bedrag over wat direct aan de hulp ten goede komt.
1.4 Rentebaten
Wanneer de ontvangen SHO tsunamifondsen op de bankrekening worden aangehouden wordt er rente
ontvangen. Deze rentebaten komen ten goede aan projectactiviteiten. Gedurende de verslagperiode is
1.247.541 rente ontvangen.
1.5 Totaal baten
In totaal beschikken de SHO-(gast)leden over € 186.037.832 om aan hulpverlening te besteden.
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2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)
De gelden die bestemd zijn voor de uitvoerende lokale partnerorganisaties ten behoeve van hulpverleningsactiviteiten.

2.2 Verstrekte steun via internationale koepel
De gelden die bestemd zijn voor hulpverleningsprogramma’s die uitgevoerd worden via internationale
koepelorganisaties.
2.3 Direct verstrekte hulp
De gelden die direct door de SHO-(gast)leden (in de vorm van aankopen van bijvoorbeeld hulpmateriaal)
worden bestemd voor uitvoering.
2.4 Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op
werkzaamheden verricht door medewerkers van de SHO-(gast)leden in Nederland.
2.5 Uitvoeringskosten ter plaatse
Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op
werkzaamheden verricht door medewerkers van regiokantoren van de SHO-(gast)leden.
2.6 Totaal lasten
In totaal is er € 124.782.708 (67%) gecommitteerd waarvan € 77.882.406 (42%) overgemaakt is aan uitvoerende organisaties ter plekke c.q. de internationale koepels, dan wel betaald is door de organisaties zelf.
Er is over € 27.132.242 (15%) van de bestedingen in de getroffen gebieden gerapporteerd.

3 Balans
In totaal is er een committeringsruimte van € 61.255.124 (33%). Een totaal van
€ 108.155.425 (58%) is beschikbaar aan liquiditeiten en € 158.905.589 (85%) aan bestedingsruimte.
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Samengevat schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie
Kanttekeningen bij het schema:
- Alleen resultaten waarover is gerapporteerd door de lokale partnerorganisaties worden weergegeven.
Een volledig overzicht van verwachte resultaten en doelgroepen per organisatie is te vinden in de deelrapportages, die op te vragen zijn bij de SHO.
- Verschillende organisaties zijn onderdeel van een internationale koepelorganisatie. Dit betekent dat
vaak gezamenlijk met de internationale koepel een programma wordt opgezet, waar de lidorganisaties
van de koepel hun bijdrage aan leveren. De meeste SHO-(gast)leden waren in staat om weer te geven
hoe de Nederlandse bijdrage is besteed. Een uitzondering hierop vormden het Nederlandse Rode Kruis
en Unicef Nederland.
- Naast de bilaterale projecten, die het Nederlandse Rode Kruis uitvoert in Sri Lanka en Indonesië, heeft
ze ook bijgedragen aan de operatie van het Internationale Rode Kruis (IFRC en ICRC). Voor deze
bijdragen worden in deze rapportage de resultaten en doelgroepen van de gehele operatie van het
Internationale Rode Kruis in Sri Lanka en Indonesië weergegeven, in plaats van de resultaten die
bereikt zijn met alleen de SHO-middelen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft bijgedragen met financiële
middelen, hulpverleners en hulpgoederen. De verantwoording voor de besteding van die middelen ligt
bij de IFRC en ICRC. Omdat niet (altijd) te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp specifiek van
het Nederlandse Rode Kruis afkomstig is, worden in deze rapportage de resultaten en het aantal
Begunstigden van de gehele operaties van de ICRC en IFRC in Sri Lanka en Indonesië weergegeven. De
operaties omvatten meerdere sectoren, maar worden in onderstaande tabel samengevat in één sector,
te weten ‘livelihood’. De verwachte doelgroep is in sommige gevallen door IFRC en ICRC voor de gehele
tsunami operatie gegeven, en wordt daarom niet apart vermeld voor de verschillende programma´s.
- Unicef Nederland draagt alle via de SHO verkregen gelden af aan het hoofdkantoor van Unicef in New
York. Het hoofdkantoor bundelt de wereldwijd ingezamelde fondsen, gaat committeringen aan en verdeelt het geld op basis van projectaanvragen uit de landen zelf. De verantwoording voor de besteding
van die middelen ligt bij Unicef New York. Omdat niet te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp
specifiek van Unicef Nederland afkomstig is, worden in deze rapportage de resultaten en het aantal
begunstigden van de gehele Unicef operatie weergegeven.
- De resultaten die voor CARE zijn weergegeven zijn behaald met de bijdrage van de SHO en andere
middelen. Op dit moment beschikt CARE niet over de informatie welke onderdelen exclusief met SHO
tsunamifondsen zijn bekostigd.
- ZOA Vluchtelingenzorg heeft de SHO gelden ontvangen voor wederopbouwactiviteiten die in 2006 van
start gaan.
- Er zijn schattingen gemaakt van de bereikte doelgroep. Per activiteit kan betrekkelijk nauwkeurig
geschat worden hoeveel mensen er bereikt zijn, maar met het optellen van de doelgroepen van verschillende activiteiten is het mogelijk dat eenzelfde persoon van verschillende vormen van hulp gebruik
heeft gemaakt van één organisatie. Ook kan het voorkomen dat één persoon van verschillende SHO(gast)leden hulp ontvangt.
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+In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van humanitaire hulp:
a. Noodhulp: hulp die voorziet in de eerste levensbehoeften van mensen die zijn getroffen door een ramp
b.Wederopbouw: het proces en de activiteiten gericht op het herstellen van economische, sociale en psychosociale infrastructuur die beschadigd is door een ramp.

Daarnaast worden in het schema sectoren van humanitaire hulp genoemd. Hier volgt een uitleg van elke
sector:
1. Gezondheidszorg
Levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieën,
psychologische ondersteuning, opsporen van vermisten, advocacy en
voorlichting.
2. Water & sanitatie
Water, sanitatie, advocacy en voorlichting.
3. Voedselzekerheid
Voedselhulp, voedingshulp, advocacy en voorlichting.
4. Levensonderhoud
Landbouw, visserij, handel, milieu, transport, huishoudelijke spullen,
advocacy en voorlichting. Microkredieten zijn een middel om deze
doelen te realiseren.
5. Onderwijs
Onderwijs, advocacy en voorlichting.
6. Huisvesting
Tijdelijk onderdak, permanent onderdak, advocacy en voorlichting.
7. Rampenmanagment
Rampenvoorbereiding, vroegtijdig waarschuwingssysteem, bescherming, capaciteitsopbouw, monitoring, advocacy en voorlichting.
8. Programmamanagement
Planning & programmamanagement in het veld, monitoring & evaluatie.
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Noodhulp in India
Organisatie

Sectoren

Giro
Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie en ICCO

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampenmanagement

1. Basisgezondheid verstrekt, bewustwordingsactiviteiten voor gezondheid uitgevoerd, psychosociale hulp
verstrekt.
2. 62 toiletten gebouwd, 3 putten geslagen, watertanks
verstrekt, water gezuiverd, maandverband verstrekt,
schoenen voor vrouwen en kinderen.
3. Voedselhulp verstrekt.
4. Distributie van huishoudelijke artikelen.
5. Speeltuinen opgezet, tijdelijke scholen opgezet,
schoolmaterialen verstrekt, sportmaterialen verstrekt
aan scholen.
6. Tijdelijke scholen gebouwd, huizen gerepareerd, materialen voor tijdelijke huizen verstrekt.
7. Vrijwilligers getraind in rampenparaatheid, gezondheidszorg, en gemeenschapsontwikkeling; cursus
traumacounseling voor basiswerkers.

400.000

Mensen in Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

1. Inzet van 336 mobiele klinieken en medische zorg voor
27.000 mensen in 51 dorpen, counseling services in 11
dorpen, in 9 dorpen educatieve en recreatieve activiteiten voor kinderen, training traumacounseling voor
750 personeelsleden. 25.000 zijn gecheckt op psychosociale problemen.
3. 5.000 personen hebben voedselpakketten gekregen.
4. 500 mensen hebben noodhulpgoederen ontvangen.
2.000 vrouwen hebben ondergoed ontvangen; het inkomen van 561 families is (deels) hersteld, 81 vrouwen
zijn betrokken bij economische activiteiten, 270 personen zijn ingezet bij cash-for-work programma’s, 5
boten vissersgemeenschappen. 95 families hebben
netten ontvangen.
5. 6.150 hebben schoolboeken en schrijfwaren gekregen;
speciale lesprogramma’s voor 300 kinderen met leerachterstand; 56 (gehandicapten) kinderen krijgen
transport naar school. in 3 dorpen zijn kindercentra
opgericht voor 186 kinderen.
6. 711 families hebben tijdelijk onderdak gekregen.
7. 76 lokale vrijwilligers hebben training ontvangen op
het gebied van rampenparaatheid.
8. 12 bijeenkomsten georganiseerd voor 200 NGO’s;
50 NGO’s participeren middels datacollectie in een
studie; 3,000 personen hebben geparticipeerd in
consultaties; 25,000 nieuwsbrieven zijn verspreid.

106.039
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Novib

1. Gezondheidszorg
3 Voedselzekerheid
4 Levensonderhoud
5 Onderwijs
6 Huisvesting

1. Ziektes door besmet water voorkomen.
3 Voedselzekerheid in projectgebeid veiliggesteld.
4 ‘cash for work’ programma, verschaffen van dekens en
keukengerei, kleding, visnetten en gedeeltelijke steun
voor de aanschaf van catamarans en boten.
5 Onderwijsmateriaal voor kinderen.
6 Tijdelijk onderdak en reparatie van beschadigde huizen
voor ontheemden.

83.045

TEAR fund

4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

4. Distributie van noodhulp samen met lokale partnerorganisaties.
6. Het onderbrengen van families in tijdelijke huisvesting.

41.175

Terre des Hommes

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting

4. 9.005 kledingsets verspreid, 400 babypakketten verspreid.
5. 17.650 school pakketten verspreid, 25 scholen hersteld.
6. 140 tijdelijke huizen gebouwd.

26.757

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

3. Voedselzekerheid veiliggesteld door voedselvoorziening aan getroffen gemeenschappen.
4. Voorzien van kleding in twee districten van Tamil
Nadu.
6. Tijdelijk onderdak gebouwd voor 413 families in Tamil
Nadu.

30.000

Gastorganisatie
Hivos
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Wederopbouw in India
Organisatie

Sectoren

Giro
Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie en ICCO

1. Mobiele voorzieningen voor gezondheidszorg georga1. Gezondheidszorg
niseerd, voorlichting gezondheid, hygiëne en sanitatie,
2. Water & sanitaire voormedicatie voor ontwormen verstrekt aan kinderen.
ziening
2. 31 herentoiletten gebouwd, 31 damestoiletten
4. Levensonderhoud
gebouwd, 10 wasruimte en 8 waterputten gebouwd en
5. Onderwijs
hersteld.
6. Huisvesting
4. Kleine handelaren en ambachtslieden gesteund door
verstrekken gereedschap en startkapitaal, beroepstrainingen voor vrouwen, hulp verstrekt aan ouderen
en zieken zodat hun familie een inkomen hebben, 20
Self-Help groepen van vrouwen opgezet om deze te
verbinden met inkomens- generende activiteiten.
5. 5 speeltuinen gebouwd.
6. Huizen herbouwen begonnen.

15.434

Novib

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

1. Bewustzijn gezondheid vergroot.
3. Voedselzekerheid aan 733 adivasi families.
4. Netten en boten aan getroffen families, samenwerking
met de overheid voor de vervanging van vernietigde
boten, bootreparatie, terugvordering land en kleine
handelsactiviteiten.

81.595

TEAR fund

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
6. Huisvesting
7. Rampen management

1. Voorlichten van moeders en kinderen in 20 dorpen
over gezondheidszorg.
3. 1.000 families hebben noodzakelijk inkomen door ‘cash
for work’ programma.
4. Bouw van 305 boten met motoren en netten.
6. Bouw van 175 huizen van start gegaan.
7. 1 groep van trainers getraind.

10.617

Terre des Hommes

5. Onderwijs

5. 110 leraren getraind.

4.488

4. Levensonderhoud
8. Programma management

4. 45 boten en 80 catamarans onder vissers verspreid.
8. Lokale partnerorganisaties in rehabilitatie, communicatie en rampenmanagement versterkt.

1.865

Hivos

Save the Children

1. Gezondheidszorg

1. In 16 dorpen comités en jeugdgroepen opgestart en
getraind om meisjes van 11 tot 18 jaar te beschermen
tegen trafficking voor gedwongen prostitutie.

-

Gastorganisatie
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Noodhulp in Indonesië
Organisatie

Sectoren

Giro
Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie en ICCO

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

1. Behoeften van 6.000 gehandicapten in kaart gebracht
en concrete acties voorgesteld, 20 gezondheidswerkers getraind en een coördinator benoemd, medische
diensten geleverd aan 9.000 patiënten, 40 operaties,
tandheelkunde voor 1.350 mensen, 142 medisch personeel getraind in counseling vaardigheden, nieuwsbrief
gezondheidsvoorlichting uitgegeven in drie kampen in
oplage van 50.000.
3. Voedselpakketten uitgedeeld, voedselvoorziening aan
78 families gedurende drie maanden.
4. Puin geruimd in 15 desa’s in het district Aceh Besar
met een totale oppervlakte van 300 ha land, 5 religieuze centra, overheidskantoren, een school en een
begraafplaats zijn schoongemaakt. 7km weg en bruggen zijn weer toegankelijk gemaakt, in Jakarta zijn
goederen en geld ingezameld en in Atjeh verdeeld,
onderzoek gedaan naar de mensenrechtensituatie in
Atjeh na de ramp en lot van gevangenen, 51 vrijwilligers van Java naar Atjeh om lijken te bergen en
assistentie te verlenen in de kampen.
5. Kinderen ontvingen onderwijsmaterialen en lesgeld.
6. 513 familietenten uitgedeeld. Plannen voor permanente huizenbouw voorbereid voor deze families. 4 buurthuizen, 10 eenvoudige huizen en een bibliotheek
gebouwd.
7. Publicatie eenheid opgezet: tijdschrift en website
met nieuws, tijdschrift verschijnt maandelijks in Engels
en Bahasa Indonesia in oplage van 5.000.
8. Twee ACT kantoren zijn geopend, een gezamenlijk
programma wordt uitgevoerd en begeleid door Ernst &
Young.

67.278

Mensen in Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

1. Coördinatiekantoor gevestigd in Banda Aceh; 15
(mobiele) medische teams, met in totaal 44 mensen
functioneel, 7 ziekte surveillance rapporten aanwezig
van 9 locaties (dorpen en kampen) in Atjeh; 1 coördinatiekantoor met staf en communicatiefaciliteiten in
Medan functioneel; verbeterde afstemming gezondheidsinterventies in getroffen gebieden van Atjeh door
informatie-uitwisseling tussen de diverse betrokken
organisaties; 2 complete kits (elk voor 10.000 patiënten

78.759
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voor 3 maanden) met medicijnen en 2 ziekenhuistenten
ter beschikking gesteld aan o.a. lokale overheid;
7 medische teams gaan verspreiding van ziektes tegen
en verzorgen gezondheidszorg voor ontheemden in
afgelegen gebieden.
3. Voedsel gedistribueerd voor 1.370 schoolkinderen aan
de oostkust van Atjeh.
4. 1.000 shelter kits gedistribueerd voor 1.000 families,
zeep voor via overheid aan 400 vroedvrouwen; 40
community organisers getraind.
6. 1.737 tenten gedistribueerd voor ca. 10.422 mensen.
Nederlandse Rode
Kruis

4. Levensonderhoud
8. Programma management

4. Via de koepel zijn op Nias 141.100 mensen voorzien
van schoon drinkwater en 5.400 mensen medisch
behandeld, 90 ton voedsel en hulpgoederen zijn gedistribueerd via lokale partner, via koepel zijn 250.000
mensen voorzien van voedselbehoeften en hulpgoederen, 91.000 mensen hebben van basis of preventieve
gezondheidszorg gebruikt gemaakt, ruim 100.000 personen hebben toegang tot schoon drinkwater, uitbraak
van infectieziekten is voorkomen door water en sanitatie interventies, vrijwilligers van het Indonesische
Rode Kruis hebben meer dan 60.000 lichamen geborgen, 300.000 mensen hebben huishoud kits ontvangen,
noodhospitaal in Banda Aceh, waar 100.000 mensen
zijn behandeld, 3.400 mensen hebben contact hersteld
met hun familie via familie tracing programma.
8. Coördinatie en ondersteuning van projecten.
Onderhouden van contacten met overheden, branches,
Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan
Beweging en andere NGO´s.

700.000

Novib

3. Voedselzekerheid

3. Distributie van voedselpakketten in moeilijk bereikbare
gebieden, veiligstellen van eerste voedselvoorraad
voor slachtoffers.

3.000

Stichting Vluchteling 1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud

1. In vier districten op Atjeh zijn 6 medicijnen en medische materialen uitgedeeld en 48 mobiele klinieken
opgezet voor basisgezondheidszorg, op 45 locaties in
3 districten medische diensten aangeboden via mobiele medische teams, medische diensten in 30 bestaande klinieken in 3 districten, counseling activiteiten in
3 zwaar getroffen districten.
2. Lokale mensen opgeleid en ingezet in muskietenbestrijdingscampagne.
4. 3 kleine projecten uitgevoerd via ‘cash for work’:
water/sanitatie en trainingsprogramma’s, transport
van 400 ton noodhulpgoederen en distributie via lokale
comités en uitvoerende organisaties.

26.875
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UNICEF

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid
van getroffenen (ziekenhuizen, medicijnen, vaccinaties), advocacy, opzetten “reproductive health clinics”
in alle opvangkampen, identificatie en ondersteuning
van niet-begeleide kinderen; bescherming van vrouwen en kinderen tegen malaria.
2. Toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en toegang tot schone sanitaire voorzieningen,
dagelijkse hygiëne, opzetten van tijdelijke watervoorzieningssystemen in “spontane” opvangkampen.
4. Voorziening van noodhulpgoederen.
5. 90% van overlevende, schoolgaande kinderen weer
naar school door o.a. het opzetten van 4.667 noodscholen.

1.165.700

Terre des Hommes

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
5. Onderwijs

1. 629.952 capsules van vitamine A en lodine verspreid, 3
veldklinieken opgericht, mobiele klinieken gehouden.
2. 70 water putten hersteld, 16 publiekslatrines gebouwd.
3. 766 ton aan voedsel transport verspreid.
5. 3.160 pakketen met onderwijsmateriaal verspreid.

332.344

Hivos

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
7. Rampen management
8. Programma management

1. 750 lichamen geborgen, 30.000 patiënten behandeld.
3. Voorzien in voedselhulp voor ontheemden, opzetten
van gemeenschapskeukens.
4. Voorzien in noodhulpgoederen voor 5.700 ontheemden.
7. Productie, uitzending en ontvangst van ‘nood’ informatie in radioprogramma’s voor ontheemden, 302 vrijwilligers geworven, opzetten van 2 distributie- en coördinatievestigingen, training en/of financiële steun aan
20 (radio) journalisten.
8. Efficiënt management van het programma.

100.000

Save the Children

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

3. 14.700 pakketten met voedingssupplementen samengesteld en deels gedistribueerd en verdeeld onder
zwangere en zogende vrouwen met baby’s.
4. 2.000 pakketten met huishoudelijke goederen samengesteld en gedistribueerd onder arme families zonder
onderdak.

41.400

TNT/WFP

4. Levensonderhoud

4. Logistieke expert ingezet voor ondersteuning WFP
operaties, IT en communicatie-infrastructuur, transport services voor WFP of uitvoerende partners.

Gastorganisatie

555

n.v.t.
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Wederopbouw in Indonesië
Organisatie

Sectoren

Giro

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie en ICCO

6. Huisvesting

6. 352 huizen en 2 dorpshuizen

Mensen in Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

1. Behoeftes m.b.t. tuberculose activiteiten geïdentificeerd, eerste investeringen gedaan voor programma,
mensen geïdentificeerd voor training, 400 vroedvrouwen bijgeschoold.
2. Met bouw van water en sanitaire voorzieningen van
huizen en scholen gestart.
4. 200 vrouwen getraind in tassen maken, 100 vrouwen
getraind in borduren, herstelwerkzaamheden begonnen in 13 koffieverwerkingsbedrijven en 1 koffieexportbedrijf.
5. Ontwerp voor scholen gemaakt, tenderprocedure
gestart, 4.985 schoolkinderen hebben schooluniformen
ontvangen, 400 leerlingen kregen schoolgeld.
6. Ontwerp en bouw van 2 modelhuizen, tenderprocedure
gestart, onderzoek gedaan naar woningwensen in een
dorp en voor docenten van universiteit.
7. Onderzoek gedaan gebruik van 10 scholen voor noodwatervoorziening en tijdelijk onderdak bij nieuwe ramp.
8. Cordaid kantoren gevestigd en functioneel in Medan,
Lhokseumawe en Sinabang.

14.185

Nederlandse Rode
Kruis

1. Gezondheidszorg
6. Huisvesting

1. Bestrijding tuberculose en lepra in Atjeh, inventarisatie van gebouwen is gemaakt, nieuwe staf aangetrokken, materiële investeringen zijn gedaan, EHBOprogramma in gemeenschappen in Nias is in ontwikkeling.
6. Op Nias zijn bouwplannen in afrondingsfase, in Atjeh
bouw van 115 huizen bijna afgerond. School is geopend.

-

Novib

1. Gezondheidszorg
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
7. Rampen management

555

1. Traumaprogramma hersteld in 4 vluchtelingenkampen,
traumacounseling van 75 kinderen en studenten in
ontheemdenkampen.
4. Microkredietfinanciering van 70 vrouwen voor kleinschalige ondernemingen, inkomensactiviteiten in twee
vissersgemeenschappen, herstel graanteelt voor 100
boeren.
5. 50 vrouwen getraind in hun rol als vrouwenadviseur in
ontheemdenkampen.
7. Voorbereidingstraining voor de staf over Sphere,
training van NGO’s.

3.000

1.990
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Stichting Vluchteling 1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud

1. Bouw kliniek bijna afgerond, herstel van een kliniek in
Lambara Angan en voorziening van materialen en
medicijnen, herstel van medische diensten in Lapang
voor lokale bevolking en ontheemden.
2. Teams samengesteld die hygiënische omstandigheden
monitoren en campagnes organiseren, teams samengesteld om drinkwater en sanitaire voorzieningen te
bouwen.
4. Een totaal van 38 kleine projecten uitgevoerd in de
visserijsector (botenbouw, botenherstel, visverwerking
en de sectoren handel, gezondheid en landbouw, 30
vrouwen volgden een vakscholingscursus en kunnen
in levensonderhoud voorzien.

71.399

TEAR fund

1. Gezondheidszorg
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
8. Programmamanagement

1. Beheren van ziekenhuis met 20 bedden en polikliniek.
4. Boten in aanbouw.
5. Herbouwplan van school, psychosociale zorg is
gereed.
6. Bouw van 175 permanente huizen is van start gegaan
in augustus.
8. Projectvoorstellen naar grotere NGO’s geleid.

23.487

UNICEF

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
5. Onderwijs

1. Psychosociale hulp plan opgezet en in werking, interventies primaire en secundaire gezondheidszorg, programma tegen ondervoeding op dorpsniveau, hulp
aan de regering bij het ontwikkelen van systemen voor
pleegouderschap, omvorming van Child Centres in jongerenclubs, communicatiecampagne tegen seksueel
misbruik, uitbuiting en handel in kinderen.
2. Capaciteit opbouw overheid W&S werkers, toegang
tot zuiver water en sanitaire voorzieningen, installatie
van water & sanitaire voorzieningen.
5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem
incl. schoolmaterialen en training onderwijzers,
hervatting van onderwijs van 10% van overlevende,
schoolgaande kinderen, werven van onderwijzend
personeel, training van schoolpersoneel en leerlingen
in rampenparaatheid, training van schoolpersoneel en
leerlingen in vredesonderwijs en ‘life skills’ in
ontwikkeling, bouw van 200 tijdelijke scholen voor
het nieuwe schooljaar.

391.214

Terre des Hommes

2. Water & sanitaire voorzieningen
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
8. Programma management

2. 4 waterzuiveringssystemen geïnstalleerd, put geboord.
4. 29 uitgeruste vissersboten verspreid, 1 kleermakersworkshop gebouwd en uitgerust, 30 vrouwen starten
kleermakersbedrijf, 51 kippenboerderijen gebouwd.
5. 1 school gerenoveerd.
6. 526 huizen overgedragen.

10.356
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Gastorganisatie
Habitat for Humanity

6. Huisvesting

6. 17 huizen bijna afgerond (behalve elektriciteit),
29 huizen in het laatste stadium van afronding,
134 huizen in verschillende bouwstadia.

Hivos

6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

6. Herbouw gestart.
7. Uitzending van radioprogramma’s met wederopbouwinformatie (zie ook Hivos Noodhulp Indonesië).
8. Monitoring en evaluatie.

120.000

Save the Children

1. Gezondheidszorg
5. Onderwijs

1. Psychosociaal programma met 500 ouders ontwikkeld
en uitgevoerd op basisscholen voor 2.000 kinderen,
productie van een instructievideo voor psychosociale
therapie voor ouders en kinderen.
5. Contract met overheid getekend voor de bouw van
scholen. Start bouw gepland voor oktober 2005.

2.000

World Vision

1. Gezondheidszorg

1. Bouw van prefab klinieken met twee motorfietsen en
medische middelen bijna afgerond.

1.300

Noodhulp in Myanmar
Organisatie

Sectoren

Novib

2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep
16.941

2. 10.000 mensen in 25 dorpen zijn van drinkwater
voorzien door renovatie van drinkwatervijvers.
3. 2.415 personen hebben rijst gekregen.
4. 2.415 personen (vrouwen:1159) hebben dekens en
klamboes gekregen.

Wederopbouw in Myanmar
Organisatie

Sectoren

Novib

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting

555

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

4. Herstel van middelen van bestaan voor 2.681 personen
door verschaffen van vissersboten en netten,
4.000 personen profiteren van de bouw van een brug.
5. 15 schoolbureaus voor 30 basisschoolkinderen.
6. Reparatie van 35 huizen.

16.941
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Noodhulp in Somalië
Organisatie

Sectoren

Kerkinactie en ICCO

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting

3. Voedselhulp aan 1.550 families.
6. Distributie van onderdak materialen en dekens aan
5.200 families.

40.500

Novib

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting
7. Rampen management

3. Distributie van voedselpakketten met pasta, suiker,
rijst en melkpoeder.
6. Distributie van onderdak materiaal.
7. Effectief management en monitoren in Bosasso en
het veld.

14.214

4. Transport van noodhulpgoederen naar Bossasso en
gedistribueerd door lokale partnerorganisaties in
Noordoost-Somalië.

25.000

Stichting Vluchteling 4. Levensonderhoud

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Wederopbouw in Somalië
Organisatie

Sectoren

Kerkinactie en ICCO

4. Levensonderhoud

4. Distributie van 10 boten en visgerei voor 185 vissers.

Novib

2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud

2. Rehabilitatie van 5 ondiepe putten, boren van 2 diepe
putten, bouw van 5 drinkbakken voor dieren, organisatie van 1 watermanagement training.
4. Oprichten van lokale organisatie met getrainde staf
en machines.

555

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep
485
4.680
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Noodhulp in Sri Lanka
Organisatie

Sectoren

Giro
Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie en ICCO

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management

1. Traumacounseling aan slachtoffers gegeven, medische hulp geboden, geen uitbraak van epidemieën.
2. Waterpomp geplaatst.
3. Voedingshulp verstrekt, voedselopslagplaats gebouwd.
4. Distributie van goederen voor levensonderhoud,
vrouwen kunnen weer produceren, generator
geplaatst.
5. Bouw van school, schoolbenodigdheden verstrekt.
6. Bouw huis.
7. Traumacounseling training voor theologiestudenten.

36.197

Mensen in Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

1. 8 advocacy programma’s uitgevoerd voor 600-800
mensen, 138 vrouwen hebben speciale artikelen
ontvangen (108 zwangere vrouwen/30 postnatale
vrouwen), in Batticaloa heeft doelgroep kleding, muskietennetten, lakens en matjes ontvangen, behoefteonderzoek naar volgende fase van afvalverwerkingmanagement; 6 uitwisselingsprojecten zijn uitgevoerd
(3 voor kinderen, 3 voor vrouwen); 1 PC voor de school
en een exposure visit voor kinderen in Mullaittivu.
2. Reparatie en constructie van 66 toiletten en bouw van
43 tijdelijke toiletten, reparatie en schoonmaken van
642 bronnen, afvalverwerkingmanagement in
Trincomalee, 2 nieuwe putten gegraven.
3. voedsel voor 500 families.
4. 400 families hebben een gift ontvangen,
Noodhulpgoederen uitgedeeld: 4.500 kussens, 4.500
slaapmatjes, 1.520 muskietennetten, babylakens, stoelen, sarees, sarongs, ondergoed, shirts/shorts, 4.500
handdoeken en 6.000 beddengoed, 1.500 zeep/waspoeder, 2.400 keukenspullen, productie van visnetten en
kanos, versterking van de lokale visserijafdeling en de
vissersgemeenschap; 38 programma’s voor inkomensgenerering afgerond, huishoudartikelen en gebruiksvoorwerpen voor de landbouw uitgedeeld, 360 fietsen
voor kinderen en families, 125 families hebben zonnepanelen ontvangen, 95 kleine kanos met visnetten
gedistribueerd
5. onderwijsmateriaal voor 50 scholen, tijdelijke kleuterschool en tijdelijk veldkantoor in Batticaloa, schoolkinderen (klas 1-4) zijn op studiereis geweest, 700
kinderen geassisteerd in school, 7 tijdelijke school-

123.554
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gebouwen gebouwd; meesters van 18 kleuterschool
getraind.
6. Distributie van 593 tenten aan 583 families en 10 scholen, 623 tijdelijke onderkomens compleet, 5 huizen
gerepareerd, 200 shelters gerealiseerd.
7. Veiligheids- en disaster managementsysteem opgezet
op districtniveau met informatiecentrum.
8. 3 kantoren voor coördinatie in Galle, Matara en
Kalutara; dorpscomités gevormd; opleiding van 85 vrijwilligers, lokale leiders getraind, 2 trainingscursussen
voor 80 leiders en 4 werkgroepen.
Nederlandse Rode
Kruis

4. Levensonderhoud

Novib

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
8. Programma
management

Stichting Vluchteling 4. Levensonderhoud

4. Voedselhulp aan 4.716 families in Galle en 4.704
families in Hambantota, via koepel adequate sanitaire
voorzieningen en distributie van veilig drinkwater voor
35.000 mensen (vooral in ontheemdenkampen), voedsel
en hulpgoederen voor 200.000 mensen zonder huis en
eigendommen. 7.000 patiënten behandeld in deels
mobiele klinieken, onderdak en essentiële huishoud
items verstrekt aan 35.000 families (147.000 mensen),
drinkwatervoorzieningen geplaatst in 13 ontheemdenkampen en 3 ziekenhuizen, 150 waterputten gereinigd;
medische voorzieningen verstrekt in noordoosten;
10.000 mensen hebben gebruikt gemaakt van het
tracing programma.
3. Voedsel voor ontheemde gezinnen.
4. Ontheemden noodhulpgoederen ontvangen om te
kunnen koken en slapen.
5. Kinderen in staat gesteld terug te keren naar school.
8. Planning, coördinatie en monitoring.

106.699

4. Noodhulpgoederen getransporteerd en gedistribueerd.

122.477

2. Waterpompen geleverd.
3. Voedsel uitgedeeld.
4. Microfinanciering training, boten en netten
gedistribueerd.
6. 180 tenten uitgedeeld.

TEAR fund

2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

UNICEF

1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid
1. Gezondheidszorg
van getroffenen, o.a. door medicijnen voor 150.000
2. Water & sanitaire voormensen voor 3 maanden, identificatie en onderzieningen
steuning van niet-begeleide kinderen, pleeggezinnen
4. Levensonderhoud
gevonden, psychosociale activiteiten voor getrauma5. Onderwijs
tiseerde kinderen.
2. Toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon

555

350..000

3.780

600.000
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en schone sanitaire voorzieningen, toegang tot 20 l.
zuiver drinkwater per dag voor 40% van de bevolking
in opvangkampen in uitvoering, 650 bronnen schoongemaakt en 422 waterplaatsen geïnstalleerd, 1.150
tijdelijke en permanente toiletten in kampen, scholen
en dorpen, nieuwe badgelegenheden.
4. Voorziening van noodhulpgoederen.
5. 80% van overlevende, schoolgaande kinderen terug
naar school, door o.a. opzetten van 3.209 noodscholen,
meer dan 170 scholen schoongemaakt.
Terre des Hommes

2. Water & sanitaire voor- 2. Mensen hebben drinkwater gekregen.
3. Families hebben voedsel gekregen, baby’s melk en
zieningen
huishoudelijke artikelen verspreid.
3. Voedselzekerheid

9.014

Gastorganisatie
Hivos

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

1. Counseling in 12 medische klinieken in drie districten,
654 trauma counseling sessies in 2 districten (MataraGalle), 46 religieuze activiteiten in 4 districten.
3. Voorzien in voedselhulp aan 2.500 mensen.
5. Boeken, bonnen voor schoenen, sportartikelen voor
7.097 kinderen in 6 districten.
6. 9 tijdelijke huizen gebouwd en constructiemateriaal
geleverd.
7. Workshops en training voor vissers (mannen en
vrouwen).
8. Coördinatie en efficiëntie van programma.

20.000

Plan Nederland

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
8. Programma management

1. Medicijnen en medische voorraad verstretk aan overheid voor gebruik in de noodkampen, medische middelen verschaft aan Tangalle Noodbehandelingseenheid,
noodmedicijnen verschaft aan Hambantota ziekenhuis.
2. Verschaffen van 100 watertanks voor tijdelijk onderdak
in noodkampen en op terreinen voor woningbouw.
3. Voedselvoorraden verspreid.
4. 1.000 gereedschapskisten verschaft aan metselaars en
timmerlieden, subsidie van 250.000 verschaft aan
Hambantota Vrouwen Ontwikkelingsfederatie (HWDF)
en Sarvodaya Economische Onderneming
Ontwikkeling Diensten (SEEDS) om leningen af te
lossen en nieuwe te verstrekken, het herstellen van
dorpsbanken.
5. Terug-naar-school-pakket, uniformen en schoenen
voor kinderen.
8. Aannemen nieuwe lokale en internationale staf.

145.703

World Vision

6. Huisvesting

6. 300 semi-permanente huizen gebouwd.

555

1.500

39

20051597-PLD SHO Azië 3

12-10-2005

10:24

Pagina 40

Wederopbouw in Sri Lanka
Organisatie

Sectoren

Giro

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie en ICCO

1. Gezondheidszorg
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management

1. Mobiele klinieken georganiseerd, patiënten verwezen
naar ziekenhuis, bijeenkomsten gezondheid- en
voedingsvoorlichting georganiseerd o.a. op scholen
4. Slachtoffers in contact gebracht met organisaties, die
netten verstrekken en boten en motoren repareren,
cursussen vervaardigen kokosvezelproducten uitgevoerd, productiematerialen verstrekt voor landbouw,
winkeliers ondersteund
5. Schooluniformen en schoenen verstrekt, sport en
culturele activiteiten georganiseerd om kinderen te
stimuleren naar school te gaan
6. Tijdelijke behuizing geconstrueerd
7. Propaganda voor participatie van de bevolking bij
rehabilitatie dmv straattheater, cursus aan veldwerkers gegeven in advocacy en lobby

7.581

Nederlandse Rode
Kruis

4. Levensonderhoud
6. Huisvesting
7. Rampen management

4. Visserijprogramma in opstartfase ( boten en toebehoren worden aangekocht), economisch programma in
opstartfase, beeficiënten geselecteerd, touwmakerij
afgerond, 60 vrouwen zijn voorzien van machines en
3.600 kilo grondstoffen (voldoende voor minimaal 1
maand). Behoefte aan business training onderzocht.
6. Bouwplan en lijst van begunstigden klaar voor 125
huizen. Start gepland voor oktober.
7. 4 workshops gegeven over verlenen van noodhulp.
Programma nog niet afgerond, training rampenparaatheid en –preventie in ontwikkeling en managen van
wederopbouwprojecten in de ontwerpfase.

60

Novib

1. Schoolhoofden en lokale NGO staf getraind in
1. Gezondheidszorg
psychosociale onderwerpen, religieuze en culturele
2. Water & sanitaire vooractiviteiten voor kinderen, levensonderhoud diensten
zieningen
in samenwerking met psychosociale diensten hebben
4. Levensonderhoud
mensen terug naar de normaliteit van de dag
6. Huisvesting
gebracht.
2. Toegang tot veilig drinkwater, 1.621 putten schoongemaakt en 15 latrines gebouwd.
4. Distributie van gebruiksvoorwerpen, middelen en klein
startkapitaal voor mensen om inkomensgenererende
activiteiten te starten, training voor getroffenen.
6. 34 huizen gebouwd, materiaal voor herstel/ herbouw
verspreid.

17.151

555
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Stichting
Vluchteling

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud

1. 12 artsen zijn getraind om psychisch zieke patiënten te
behandelen en collega’s te trainen, 35 directeuren en
6 leerkrachten hebben psychosociale training gevolgd;
zorg verleend voor zwangere vrouwen is bereikt, in
een maand 543 consultaties verricht door mobiele klinieken.
2. In 11 dorpen zijn 1.000 inwoners geselecteerd om
beschadigde watervoorzieningen en toiletten te
herstellen.
4. 829 explosieven en ammunitieresten in mijnenveld
opgeruimd, in 5 dorpen risico’s op mijnen onderzocht
en 668 inwoners voorgelicht, 1.000 begunstigden zijn
geïdentificeerd voor vakscholing en trainingen, ‘cash
for work’ project voor 125 personen.

2.389

TEAR fund

1. Gezondheidszorg
2. Water en sanitaitere
voorzieningen
4. Levensonderhoud
7.Programma management

1. 8.000 Familiebezoeken voor psychosociale hulpverlening.
2. 3 waterputten geslagen.
4. Boten en materialen voor 177 vissers en gereedschap
en zaden voor 45 boeren
7. Training monitoring en evaluatie voor staf

33.600

UNICEF

1. Gezondheidszorg
5. Onderwijs

1. Voorkomen van uitbraak van besmettelijke ziektes
door vaccinaties en verstrekken van Vitamine A, plan
voor psychosociale opgezet en in werking, verlenen
van steun aan kinderen die hun ouders hebben verloren en uit éénoudergezinnen, het behandelen van de
psychologische impact van de tsunami, voorkomen
van misbruik, uitbuiting en verwaarlozing, verspreiding
van voorlichtingsmateriaal over hygiëne
5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem
incl. schoolmaterialen en training onderwijzers, hervatting van onderwijs van 20% overlevende, schoolgaande kinderen, levering van materialen, waaronder
7.000 stoelen en 3.000 banken, recreatieve artikelen
voor schoolgaande kinderen, materiaal voor 120.000
schooluniformen geleverd.

830.150

Terre des Hommes

1. Patiënten hebben behandeling gekregen.
1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire voor- 2. Drinkwater geleverd.
4. 3.782 families hebben toelage/uitkering gekregen,
zieningen
265 kano’s verspreid, 810 nesten verspreid, IG
4. Levensonderhoud
goederen van 256 vrouwen vervangen.
6. Huisvesting
6. 116 huizen overgedragen.

18.188

Gastdeelnemer
CARE Nederland

1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
voorzieningen

555

1. Verbetering psychosociale situatie door toegang tot
radioprogramma’s.

12.902
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4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

2. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeterd door de bouw van 23 putten en 118 latrines.
4. Herstel van levensonderhoud voor vissers door 14
kanos, 9 motoren, 9 boten te verspreiden, boeren:
leningen, gereedschap, waterpompen, zagen en
pesticide spraypakket gegeven, 12 naaimachines en
accessoires voor éénoudergezinnen, 7 detailhandels
opgezet.
6. Onderdak geboden aan 452 huishoudens door de
bouw van 452 tijdelijke huizen.

Family Help
Programme

2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud
6. Huisvesting
7. Rampen management

2. Aanvraag voor project ingediend bij overheid.
4. 45 vissers ondersteund.
6. Land aangekocht en bouw gestart.
7. Projectcoördinator, projectdirecteur en bouwopzichter
aangesteld.

-

Hivos

4. Levensonderhoud
7. Rampen management
8. Programma management

4. 388 boten gerepareerd, 26 boten vervangen, 91
motoren gerepareerd
7. 1 waarschuwingssysteem in 1 district (Ampara)
gerealiseerd, 5 programma’s zijn in 5 districten gestart,
lokale organisaties die post-tsunami projecten uitvoeren ondersteund bij monitoren en rapporteren.
8. Effectieve levering van noodhulpmateriaal, coördinatie
en efficiëntie.

7.000

Plan Nederland

1. Gezondheidszorg
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

1. Handhaven van medicijnen en medische voorraad van
Ministerie van Gezondheid en staatsfarmacie voor
kinderen en volwassenen, capaciteitstraining aan staf
Plan en leden van de gemeenschap, onderzoek naar
omvang van vermiste geboorteaangiftes, nationale
identiteitskaarten en andere documenten.
4. Basis- en beroepstrainingen.
5. Voor reconstructie van 6 scholen is contract met de
overheid ondertekend, land is aangekocht en er is
gestart met de bouw van de fundering; Voor 11 Early
Childhood Care and Development (ECCD) centra is met
de overheid een contract ondertekend, land is aangekocht en er is gestart met de bouw van de fundering,
schoolpersoneel getraind, kindvriendelijke levensvaardigheden materiaal verspreid, leraren handleiding herzien, voorbereiding van trainingen zijn ingang gezet.
6. Voltooiing van 7 modelhuizen op 3 vestigingsterreinen,
bouw is van start gegaan van 21 huizen, noodzakelijke
lobby en advocacy inspanningen gedaan.
7. Projectvoorstellen herzien en nieuwe partnerschap
aangegaan met ITDG.
8. Nieuwe lokale en internationale staf aangenomen.

962.380

World Vision

5. Huisvesting

5. 17 semi-permanente leeskamers voor kinderen gebouwd,
9 semi-permanente kleuterscholen gebouwd, 3 km
weg in de semi-permanente huizen terreinen gebouwd.

1500

555
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Noodhulp in Thailand
Organisatie

Sectoren

Novib

4. Levensonderhoud

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

4. Twee noodhulpcentra opgezet, noodhulp aan 6.600
migranten, 43 religieuze ceremonies georganiseerd
voor 3.000 migranten, 273 migranten geholpen bij het
verkrijgen van tijdelijke arbeidsvergunningen, aantal
overleden migranten in kaart gebracht (700 tot 1.000),
in kaart brengen van vermiste migranten (2.500);
traumacounseling voor 7 families, waarvan een ouder
is overleden.

5.500

Wederopbouw in Thailand
Organisatie

Sectoren

Terre des Hommes

1. Gezondheidszorg
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

555

Bereikte resultaten

Bereikte doelgroep

1. 1 coördinatie/ drop-in centrum geopend, slachtoffers
begeleiden.
4. 21 vrouwelijke kostwinnaars leiden een winstgevend
klein bedrijf.
5. Onderwijs activiteiten georganiseerd op 3 scholen.

340
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Bijlage 3

Dit overzicht laat zien welke Nederlandse particuliere organisaties via een SHO-lid of -gastorganisatie
steun hebben ontvangen uit de opbrengst van giro 555. Deze Nederlandse project partnerorganisaties
rapporteren aan het desbetreffende SHO-(gast)lid.
SHO-lidorganisatie & gastorganisatie

Nederlandse project partnerorganisaties

Mensen in Nood/Cordaid

Boot voor boot
Actie voor Zuster Madeleine
Stichting Nedsom
VSO medische assistenten
St. Waterhelp aqua4all
Centrum geweldloze com
St. World Partners
Stichting Kerala
SVHO
Melania
Stichting Motherhood
Unie van Soroptimisten
Lions werkgroep Indonesië
Rotary Amsterdam
Lions Naarden Bussum
SUM
Waste
Miva
KNCV Tuberculose

Kerkinactie en ICCO

ADRA Nederland
Dorcas Hulp Nederland
Leger des Heils Nederland
Stichting Howu-Howu
Stichting Lampuuk Atjeh
Stichting Red een Kind
Stichting Edukans
Woord en Daad
YMCA Nederland

Nederlandse Rode Kruis

KNCV Tuberculosefonds

Novib

Chance4all
Hivos
FNV Monidaal
Liliane Fonds
Pintu Aceh
Schone Kleren Kampagne
Stichting Anak Asuh Batam
Wetlands International/Wereld Natuur Fonds

TEAR fund

ZOA Vluchtelingenzorg

555
Plan Nederland

Centre for Public Mental Health (CPMH)
Faculteit van Psychiatrie en Neuropsychiatrie van de Universiteit Maasticht
Health Net International (HNI)/Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)

44
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Bijlage 4

In dit overzicht worden per SHO-lid of – gastorganisatie de lokale uitvoerende organisaties weergegeven.
Deze lokale partnerorganisaties rapporteren aan het desbetreffende SHO-(gast)lid.

Land

SHO-lidorganisatie
& gastdeelnemer

India

Kerkinactie en ICCO

• ACT-CASA - Church’s Auxiliary for Social Action
• ACT-UELCI - United Evangelical Church in India
• CCRD - Centre for Child Rights and Development
• CSI - Church of South India
• REDS - Rural Education and Development Society
• SAVE - Social Awareness and Voluntary Education
• VHAI - Voluntary Health Association of India
• WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)

Mensen in Nood/Cordaid

• Caritas India
• WBVHA
• SAHAYI
• RUC
• RUCODE
• CRS
• KARANULAYA
• CCOORR
• ANKURAM
• CATER TRUST
• UNNATI
• ASA-GV
• DON BOSCO
• CHAI
• SED
• CEDA TRUST

Novib

• Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU)
Development of Humane Action Foundation (DHAN)
• New Entity for Social Action (NESA)
• PREPARE
• Society for Integrated Development in Urban Rural Area (SIDUR)
• Society for Rural, Urban & & Tribal Initiative (SRUTI)

TEAR fund

• Eficor
• Discipleship Centre

Hivos

• South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS)

555

Uitvoerende organisatie

45

20051597-PLD SHO Azië 3

Indonesië

12-10-2005

10:24

Pagina 46

Giro

Save the Children

• Save the Children UK
• Jagrity
• Prepare
• Help
• Sravanti
• PHD

Kerkinactie en ICCO

• 4InDev
• Atjehkita – Yayasan Atjehkita
• ACT-CWS Church World Service Indonesia
• ACT-YEU Yakkum Emergency Unit
• ACT-YTB Yayasan Tangguh Bencana
• AMRA Atjeh Media Recostruction Assistance-Free Voice
• BNKP-Banua Niha Keriso Protestan
• Elsaka-Center for Study and Policy Advocacy
• Flower of Aceh
• ICW – Indonesia Corruption Watch
• Jashree Sonjib Mukkerjee
• JKMA Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh
• JKPP – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
• Kairani Rpuk
• Koalisi NGO Ham
• Kontras
• PAPAN – Yayasan Pembela Petani dan Nelayan
• PBHI – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia
Indonesia
• PBI – Peace Brigades International Indonesia Project
• PCC- People Crisis Centre
• PULIH – Foundation for Trauma Recovery and Psychosocial
• Intervention
• RATA Banda Atjeh
• SHEEP – Society for Health Education through Empowerment Peace
• SHMI – Suara Asasi Manusia di Indonesia
• UCM – Urban Community Mission Jakarta
• WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
• Yadesa – Human Rights & Community Mission Jakarta
• YAKKUM Rehabilitation Centre
• Yamajo – Yayasan Madani Foundation Jombang
• Yay Lembadaga Perguruan Tinggi Teol.
• YSKD – Yayasan Sinar Kasih Desa

Mensen in Nood/Cordaid

• Cordaid Medan
• Perdhaki
• PPKGO
• CV Trimaju
• Insist
• Aman

Nederlandse Rode Kruis

• Indonesische Rode Kruis /Palang Merah Indonesia(PMI)
• Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan
Verenigingen (IFRC)

555
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• Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)
• Stichting Howu-Howu
• Soroptimist International Jakarta
• KNCV Tuberculosefonds

Somalië

Novib

• Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK)
• Stichting Anak Asuh Batam

Stichting Vluchteling

• UNHCR
• International Rescue Committee / Consortium for Assistance to
Refugees and the Displaced in Indonesia ((IRC/CARDI)
• International Medical Corps (IMC)

TEAR fund

• World Relief USA
• Yayasa Perisai Biru (YPB)
• PELMAS

Hivos

• Humanitarian Solidarity Coalition for the Natural Disaster (KSKBA)/
Sintesa
• Internews
• Hivos Liason Office in Atjeh

Save the Children

• Save the Children US
• Al Afghani
• HMI
• Rumohkipo
• Malikusaleh University
• Yayasan PULIH
• Apokayan films
• Ministerie van Onderwijs
• Ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn

SOS Kinderdorpen

• SOS Desa Taruna Indoensia
• SOS Children’s Villages International

TNT/WFP

• United Nations World Food Programme, Italy

World Vision

* World Vision Indonesia

Kerkinactie en ICCO

• Germany Diakoni Emergency Aid

Novib

• Galkayo Education Center for Peace and Development (GECPD)
• Horn Relief (HR)
• Ocean Training and Promotion (OTP)

Stichting Vluchteling

• UNHCR

555
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Kerkinactie en ICCO

• ACT NCCSL National Christain Council of Sri Lanka
• Fridsro Disaster Relief Fund
• OfeRR - Organisation for Eelam Refugees Rehabilitation
• PCA - Peace and Community Action
• TCL - Theological. College of Lanka
• WCC - Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
• Siyath Foundation
• LHDF - Lanka Help and Development

Mensen in Nood/Cordaid

• Cordaid Sri Lanka
• Sedec (Caritas Sri lanka)
• FCE
• NAWF
• SEED
• HDO
• EHED Trinco
• TDDA

Nederlandse Rode Kruis

• Sri Lankaanse Rode Kruis (SLRK)
• Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan
Verenigingen (IFRC)
• Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)

Novib

• Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)
• Consortium of Humanitarian Agencies (CHA)
• International War-Related Trauma and Humanitarian Intervention
Trust (IWTHI)
• Sarvodaya Economic Enterprise Development Services (SEEDS)
• Schone Kleren Kampagne

Stichting Vluchteling

• UNHCR
• International Medical Corps (IMC)
• Mines Advisory Group (MAG)
• Home for Human rights / Advocacy Project (HRR/AP)
• Norwegian Refugee Council (NRC)

TEAR fund

• ZOA-vluchtelingenzorg
• Strömme Foundation

CARE Nederland

• CARE Sri Lanka

Family Help Programme

• Family Help Programme Sri Lanka
• Pamunugama 11370
• Pamunugama Sri Lannke

Hivos

• National Fisheries Solidarity (NAFSO)
• Centre for Development Initiatives (CENDI)

Plan Nederland

• Plan Sri Lanka

555
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World Vision

• World Vision Lanka

Kerkinactie en ICCO

• ACT-CCT – Action by Churches Together Church of Christ in Thailand
• CCT – Church of Christ in Thailand
• WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)

Novib

• Chance4all
• Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)
• Tsunami Action Group (TAG)

555
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SHO leden (exclusief Artsen zonder Grenzen)
Kerkinactie maakt het geloof van leden van de Protestantse Kerk in Nederland en tien andere kerkgenootschappen concreet. Kerkinactie steunt wereldwijd het werk van christelijke kerken en organisaties.
Kerkinactie geeft noodhulp en draagt structureel bij om mensen tot hun recht te laten komen, ongeacht
geloof, nationaliteit, ras of sekse. Kerkinactie heeft een gezamenlijk noodhulpprogramma met de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie ICCO, partner van ondernemende mensen.
Mensen in Nood/Cordaid helpt mensen die in nood verkeren als gevolg van natuurrampen, calamiteiten
armoede of andere moeilijke omstandigheden. Veerkracht en motivatie van deze mensen is het uitgangspunt voor een betere toekomst: hen helpen zichzelf te helpen. Mensen in Nood maakt geen onderscheid
naar geloof, ras, afkomst of geslacht. Mensen in Nood heeft een speciaal programma voor kinderen,
omdat zij altijd het kwetsbaarst zijn.
Het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt wereldwijd nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen bij hun activiteiten. Vaak in samenwerking met de Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen of het Internationale Comité van het Rode Kruis, maar ook alleen of samen met een zusterorganisatie. We maken onderscheid naar twee soorten hulp: humanitaire hulp en structurele hulp.
Novib is in maart 1956 opgericht. De reden zie je dagelijks om je heen: onrecht in de wereld. Wij zetten
ons in om dat te veranderen, om te komen tot een rechtvaardige wereld. Om dit ideaal te bereiken werken we volgens de Novib Methode. Dat is structurele ontwikkelingssamenwerking met duurzaam resultaat, waarbij we aansluiten bij initiatieven van de mensen zelf (zij krijgen waar nodig een steun in de rug).
Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen
en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.
Stichting Vluchteling biedt vluchtelingen een menswaardig, zelfstandig bestaan met structurele hulp op
het terrein van onderwijs, vakopleidingen, medische zorg en werk.
TEAR fund is een christelijke ontwikkelingsorganisatie en verleent via haar partners in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika integrale hulp aan mensen in nood. Deze ontvangen via TEAR fund niet alleen fysieke en
materiële hulp, maar ook psychische, sociale en pastorale begeleiding. TEAR fund richt zich op kinderen,
volwassenen en de lokale gemeenschappen. Zij maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of
politieke overtuiging. De drijfveer van de hulpverlening is de bijbelse opdracht om in de naam van Jezus
te helpen. De verkondiging van het Evangelie door plaatselijke christenen en zendelingen bij de uitvoering van hulpverleningswerk, geeft mensen hoop voor vandaag en morgen.
Terre des Hommes komt op voor de rechten van het kind en probeert wereldwijd regeringen te dwingen
zich aan die rechten te houden. Terre des Hommes biedt kinderen, ongeacht geloof, ras of politieke overtuiging, ook een alternatief door middel van structurele projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en zelfstandigheid.
Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en
verbetert in 161 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen. Unicef Nederland geeft
voorlichting over en werft fondsen voor het werk van Unicef internationaal en lobbyt voor naleving van
het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

555
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Gastdeelnemers
World Vision werkt aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in
een veilige en rechtvaardige omgeving zodat ieder kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal kan ontwikkelen. We zijn christelijk geïnspireerd en helpen kinderen en hun families zonder onderscheid naar
geloof, ras of politieke overtuiging.
Save the Children werkt aan blijvende verbeteringen in de levens van kinderen wereldwijd. Na de
tsunami is Save the Children vanuit haar veldkantoren ter plaatse direct gestart met het verlenen van
hulp in met name Indonesië, Sri Lanka en India. Daarbij richt Save the Children zich specifiek op kinderen
en hun leefomgeving. Save the Children Nederland maakt onderdeel uit van de International Save the
Children Alliance, die met 27 onafhankelijke lidorganisaties actief is in meer dan 100 landen.
Plan Nederland werkt voor kinderen. Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 45 programmalanden. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het VN-verdrag voor de rechten van het kind.
CARE Nederland streeft naar een wereld waar mensen in veiligheid, waardigheid en duurzame vrede
kunnen leven. We geloven in het vermogen van slachtoffers van rampen om hun ellende te overwinnen.
CARE Nederland helpt slachtoffers van natuurrampen en oorlogen bij het herstellen van hun bestaanszekerheid en bij het vinden van oplossingen die hen minder kwetsbaar maken voor eventuele
toekomstige rampen.
Habitat for Humanity is een internationale hulporganisatie die ernaar streeft de armoedebehuizing de
wereld uit te helpen. Habitat doet dit door samen met voormalige krotbewoners een veilig en degelijk
huis te bouwen. Stichting Habitat for Humanity Nederland is sinds 1993 actief en heeft het CBF keurmerk.
De bijdrage van de SHO wordt ingezet voor de uitvoer van het wederopbouwprogramma in Sri Lanka,
India en Indonesië.
Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden.
Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers - vrouwen en
mannen - gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen
deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun
toekomst
SOS-Kinderdorpen vangt wereldwijd weeskinderen op in speciaal voor hen gebouwde kinderdorpen in
een natuurlijke gezinssituatie. Zij worden liefdevol opgevoed door een SOS-moeder in een huis waar ze
samen met broertjes en zusjes opgroeien. In onze kinderdorpen zijn ook scholen en medische en sociale
centra die teven toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap.
ZOA-Vluchtelingenzorg is een internationale christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie. ZOA
verleent wereldwijd hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Van noodhulp tot
en met wederopbouw. Hulp wordt gegeven ongeacht religie, sekse of afkomst. De organisatie werkt sinds
1995 op Sri Lanka, een land waar jarenlang een burgeroorlog was. Daar zijn diverse gebieden waar ZOA
wederopbouwprojecten uitvoert, nu ook in gebieden getroffen door de zeebeving.
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Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen naar het actiesecretariaat.
SHO/actiesecretariaat
Kerkinactie
Postbus 456
3500 AL Utrecht
tel. : 030 800 05 55
e-mail: info@giro555.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Polly Breur (persvoorlichting SHO),
telefoon: 06-23966565.
Voor informatie over de specifieke hulpactiviteiten per SHO-organisatie kunt u contact opnemen met:
Kerkinactie
Novib
Mensen in Nood
Nederlandse Rode Kruis
Stichting Vluchteling
TEAR fund
Terre des Hommes
Unicef
Artsen zonder Grenzen

Wim Brouwer
Toos Bierhoff:
Marjolein Hammink
Aicha Lubbinge
Carla van Os
Suzanne Vermeulen
Esther Adam
Roy van der Ploeg
Annelies van Dijk

030 8801786
070 3421720
070 3136222
070 4455653
070 3468946
0343 514844
070 3105000
070 3339332
020 520 895

Gastdeelnemers:
CARE Nederland
Habitat
Hivos
Plan Nederland
ZOA vluchtelingenzorg
Save the Children
SOS kinderdorpen
World Vision

Camille Fontyn
Paul Koets
Marijke Haanraadts
Danielle Friskes
Otto Kamsteeg
Inez de Graauw
Marjolein Lankhout
Anthea van der Berg

070
023
070
020
055
070
020
033

555

3105050
5474814
3765500
5495335
3663339
3384448
4080190
4643444

-

06
06
06
06
06
06
06
06
06

23538716
51069848
22524028
51525111
20003200
41889255
20499295
53840098
50505305

- 06 51409 695
- 06 48420258
- 06 19260418
- 06 38535977
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