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Van de ruim € 200 miljoen die de Nationale Actie voor de slachtoffers van de tsunami heeft opgeleverd, is
tot en met 31 oktober €135 miljoen aan verschillende projecten toegewezen. Na aftrek van kosten is nog
een bedrag van ruim € 51 miljoen over, dat in de loop van volgend jaar zal worden toegewezen. Over
een bedrag van ruim € 38 miljoen van de toegewezen gelden is inmiddels door de uitvoerders van deze
projecten verslag gedaan. Het betrof hier voornamelijk noodhulpprojecten op het gebied van voedselvoorziening, tijdelijke huisvesting, drinkwatervoorziening en medische hulp.
Met de projecten zijn zo’n 3 miljoen slachtoffers bereikt, voornamelijk in Sri Lanka en Indonesië. Met
noodhulp is een aantal belangrijke resultaten bereikt. Epidemieën zijn voorkomen door tijdig te zorgen
voor drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Honderdduizenden daklozen zijn ondergebracht in tijdelijke
huisvesting. Kinderen - waaronder een groot aantal wezen of kinderen die één ouder hadden verloren
- zijn opgevangen en krijgen psychische hulp en onderwijs.
De noodhulpfase is afgerond. De wederopbouw is op gang gekomen, maar vaak trager dan was gehoopt
en verwacht. De wederopbouw betreft vooral huizenbouw, aanleg en herstel van infrastructuur (wegen,
water- en elektriciteitsleidingen) en de bouw van sociale voorzieningen (ziekenhuizen, scholen). Het
creëren van werkgelegenheid is een andere belangrijke activiteit tijdens de wederopbouw. De vertraging
in de wederopbouw is aan een aantal problemen te wijten.
Veel land is weggespoeld en alternatieve, geschikte locaties zijn niet altijd snel gevonden. Overheden willen vaak een zeer brede bufferzone tot aan kust, waar niet meer mag worden gebouwd, maar veel bewoners (zoals vissers) willen toch dichterbij het strand wonen. Er is veel onduidelijkheid over eigendomsrechten van grond. Mensen hebben geen papieren of die zijn tijdens de ramp kwijtgeraakt. Vaak is er ook
niet genoeg bouwmateriaal en vakkundig personeel beschikbaar. Een ander groot probleem is dat in de
zwaarst getroffen gebieden, Sri Lanka en Atjeh, binnenlandse conflicten woedden. In Atjeh is daaraan in
augustus een einde gekomen door de ondertekening van een vredesakkoord door de Indonesische regering en de rebellenbeweging GAM (= seperatische beweging Vrij Atjeh). In Sri Lanka daarentegen komt de
wapenstilstand tussen de regering en de Tamilbeweging LTTE (= ‘Liberation Tigers of Tamil Eelam’) onder
steeds grotere druk te staan en neemt de onveiligheid in het noorden en oosten toe.
Gebleken is dat sommige projecten moeten worden bijgesteld vanwege nieuwe inzichten. In Sri Lanka
bijvoorbeeld werd in de beginfase aangenomen dat vooral vissers zwaar waren getroffen en zijn er veel
boten geschonken. Sommige vissers kregen meerdere boten, andere kregen ongeschikte boten en nietvissers bleven verstoken van hulp.
Nog meer aandacht zal in de komende tijd uitgaan naar een goede coördinatie van de hulp. Alertheid op
het voorkomen van misbruik zal nodig blijven. Daarnaast is er in de getroffen gebieden sprake van een
marktwerking die tot prijsstijgingen leidt: zowel materialen als personeel worden door schaarste duurder.
Het opleiden van nieuw personeel en produceren van eigen materialen kan een oplossing bieden.
Hoewel de planning op sommige punten moet worden aangepast, verwachten de hulporganisaties dat
het totale bedrag aan hulp binnen twee jaar en uiterlijk binnen drie jaar volledig zal zijn besteed. De hoop
en verwachting is er dat de materiële situatie voor veel van de slachtoffers dan beter zal zijn dan vóór de
tsunami.
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De jaarrapportage van de SHO over de tsunami actie verschijnt enkele dagen voor tweede kerstdag 2005.
Op die dag staan overlevenden in de getroffen gebieden en ook elders in de wereld stil bij de tsunami
van een jaar geleden.
De vernietigende kracht van de tsunami was wekenlang wereldnieuws. Het leven van enkele miljoenen
mensen werd pardoes verstoord. Sri Lankanen, Indonesiërs, Thai, Indiërs, Somaliërs verloren 230.000
familieleden en vrienden. Toekomstdromen en plannen stortten in luttele seconden in. Een jaar is te kort
om het verdriet over al die omgekomen dierbaren te verwerken.
Een jaar is ook te kort om de miljarden euro’s aan materiële schade te herstellen. Toch is er veel
gerealiseerd. De bevolking heeft samen met de hulporganisaties in de eerste maanden grote
inspanningen geleverd in het verstrekken van noodhulp. Veel nieuwe ellende is toen voorkomen.
Een begin is gemaakt met de wederopbouw.
Wederopbouw, we nemen het woord vaak en snel in de mond, is een langdurig project. In de ‘Eén jaar
na de tsunami’ krant (een uitgave van de SHO) schrijft Frerks, professor Rampenstudies in Wageningen:
“Iets verwoesten gaat snel. Het opbouwen duurt jaren. Rotterdam lag in de oorlog na één dag in puin.
Het herstel duurde echter dertig jaar.”

De kern van wederopbouw na de tsunami is dat de overlevenden zelf opnieuw richting geven aan hun
bestaan. Het bouwen van huizen en scheppen van werkgelegenheid zijn belangrijke zaken. Dat kan echter
alleen slagen en standhouden als de bevolking aan een betere toekomst wil en kan bouwen.
Onder de vele verhalen die ik zie, viel mijn oog op een lokale hulpverlener uit Atjeh. Ze vertelt: “We
hebben hier 100 kinderen gehad.Toen ze kwamen, schrokken ze bij het minste geringste geluid. Ze
dachten meteen aan de tsunami of aan de helikopters van Indonesische leger op klopjacht. Door met ze
te praten, te spelen en te knutselen zijn ze gaandeweg rustiger geworden; ze voelen zich op hun gemak,
maken nu grapjes en zijn niet bevreesd om hun emoties te uiten.”
Als ik dit lees, denk ik dat we goed bezig zijn. De SHO geven, en wij natuurlijk niet alleen, kinderen en
volwassenen weer het vertrouwen om er iets moois van te maken. Deze meer zachte kant van de hulpverlening die niet zo zichtbaar is, moet hand in hand gaan met de concrete wederopbouw.
Syaraini, 32 jaar en een alleenstaande moeder van drie jonge kinderen (baby, 2 en 4 jaar) vertelt het zo:
“Ook na de tsunami is er hoop. Ik zou willen dat mijn kinderen in de toekomst van nut kunnen zijn, voor
zichzelf en voor een nieuw Atjeh.” Dankzij de massale steun van de Nederlandse bevolking kunnen wij
helpen de hoop van mensen zoals Syaraini concreet te maken.
Bert Boer, voorzitter SHO
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In deze jaarrapportage leggen de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) verantwoording af over de
giften die zij tussen 26 december 2004 en 31 oktober 2005 ontvingen op giro 555. Dit rapport is gebaseerd
op deelrapportages van 18 Nederlandse organisaties, die rechtstreeks geld hebben ontvangen.
In de deelrapportages worden inhoudelijke en financiële informatie verschaft over de bestedingen, de
doelgroepen, de sectoren en de landen. Dit rapport is een samengevat verslag van de deelrapportages.
De deelrapportages staan op de website van iedere deelnemer.
Voor deze rapportage maken de SHO-lidorganisaties en de gastdeelnemers gebruik van de rapportages
die zij uit het veld van hun lokale partnerorganisaties ontvangen. De uitvoerende lokale organisatie rapporteert over het verloop van de projecten. Iedere organisatie heeft eigen afspraken gemaakt met de
lokale partners over de rapportageverplichting. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de resultaten van
de organisaties verschillende perioden kunnen beslaan en niet van alle lopende en soms al uitgevoerde
projecten de rapportages binnen zijn. Bij elke volgende tussentijdse rapportage van de SHO worden meer
resultaten gemeld.
De afgesproken rapportagefrequentie van de SHO in het eerste jaar na de tsunami is per kwartaal. Echter,
tussen de derde en deze jaarrapportage zitten slechts twee maanden. De SHO hebben besloten tot een kortere periode om in december een jaar na de tsunami de meest recente informatie te kunnen weergeven.

Foto: India - Ami Vitale.
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2. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)

In Nederland werken sinds 1988 negen organisaties samen als de Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO) om landelijk fondsen te werven ten behoeve van slachtoffers van grote rampen. De bijeengebrachte 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 de lidorganisaties in Nederland.
Voor de tsunami actie heeft Artsen zonder Grenzen afgezien van haar deel van de opbrengst van giro 555.
De organisatie is wel in het getroffen gebied actief, maar kan deze hulp bekostigen met eigen financiële
middelen. Een overzicht van de activiteiten van Artsen zonder Grenzen staat op de website van deze organisatie.
Bij het begin van de actie is besloten om 10 % van de inkomsten op giro 555, exclusief de donatie van
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, opzij te zetten voor gastorganisaties. Deze organisaties konden een voorstel indienen voor financiering. De voorstellen werden door een commissie van
noodhulpspecialisten getoetst. Na afsluiting van de indieningstermijn zijn tien voorstellen goedgekeurd.
Deze voorstellen beslaan een bedrag van €15,7 miljoen.
Naast de tien gastorganisaties zijn via de lidorganisaties tot nu toe 54 Nederlandse organisaties (zie
bijlage 4) gesteund die projecten uitvoeren in het rampgebied. Daardoor wordt het geld van giro 555
door 72 Nederlandse hulporganisaties besteed.

Foto: Sri Lanka - Tom Pietrasik.
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SHO en tsunami getroffen gebieden
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Habitat for Humanity, Hivos,
Kerkinactie, Mensen in Nood/
Cordaid, Novib, Save the
Children, TEAR fund, Terre des
Hommes

Novib
Novib en Terre des Hommes

Kerkinactie, Novib, Stichting Vluchteling

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

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

De meeste organisaties werken vanuit een tsunami programma dat 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-lidorganisaties en gastdeelnemers wordt verwezen naar de
websites van deze individuele organisaties. De meesten hebben een aparte pagina over de tsunami
activiteiten.
Elk van de SHO-lidorganisaties verleent hulp door het financieren van projecten die hun lokale partnerorganisaties in het rampgebied uitvoeren. In sommige gevallen lopen de bijdragen via een internationale
koepel. De uitvoerende organisaties zijn vermeld in bijlage 5.
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3.1 Inkomsten en uitgaven van giro 555, de gehele actie
Op giro 555 komen nog steeds bedragen binnen, zij het kleine. De opbrengst van giro 555 is per 31 oktober opgelopen tot bijna € 203 miljoen. Naast deze opbrengst ontvingen de SHO van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking € 5 miljoen1.

Tabel 1: Staat van baten en lasten t/m oktober 2005
Baten uit eigen fondsenwerving
- opbrengsten uit publieksdonaties

202.853.913

Kosten eigen fondsenwerving
- actie- en administratiekosten
% van baten eigen fondsenwerving
Beschikbaar uit fondsenwerving
Subsidies van overheden en anderen
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rentebaten

3.646.850
1,79%
199.207.063

5.000.000
179.605

Totaal beschikbaar voor verdeling

204.386.668

Verdelingen t/m augustus 2005
- overgemaakt inzake opbrengsten uit publieksdonaties
- overgemaakt inzake donatie Ministerie van Buitenlandse Zaken

196.553.500
5.000.000

Totaal overgemaakt

201.553.500

Nog beschikbaar voor verdeling

2.833.168

Bij het opzetten en uitvoeren van een actie worden kosten gemaakt, waarvoor € 3.646.850 is gereserveerd.
Daaruit zijn de actiekosten betaald die tot nu toe € 1.894.755 bedroegen. De kosten konden relatief laag
gehouden worden dankzij medewerking van betrokken bedrijven en instanties. De SHO zullen nog kosten
moeten maken om de gevers via rapportages als deze inzicht te verschaffen in de besteding van de gelden.
Naast de actiekosten zijn er kosten voor het toezicht houden op de uitvoering en kosten voor de coördinatie
van de hulpverlening door de organisaties vanuit Nederland. Volgens afspraak binnen de SHO2 mogen deze
kosten per organisatie niet meer bedragen dan 6% van de ontvangen SHO-gelden. Kosten die in de getroffen
gebieden worden gemaakt voor de uitvoering en coördinatie van de hulp vallen onder projectkosten.
1 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de SHO hebben afspraken gemaakt over rapportage en financiële verantwoording van deze overheidssubsidie aan giro 555. Op www.giro555.nl staan de noodhulpprojecten vermeld die de
SHO ondersteunen met de € 5 miljoen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
2 De SHO hebben een Financieel Reglement opgesteld waarin de apparaatskosten zijn gedefinieerd. Dit reglement
sluit aan bij afspraken van de Medefinancieringsorganisaties (MFO’s) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
bij verslagleggingregels voor fondsenwervende instellingen. Het Financieel Reglement is op te vragen bij de SHO en
staat ook op www.giro555.nl.
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Hulp aan vrouwen én mannen in evenwicht

Kalvi Kendra is een partnerorganisatie van Mensen in Nood/Cordaid die oog heeft voor de manvrouwverhoudingen (= gender) in de wederopbouw na de tsunami. In 6 dorpen ten noorden van
Pondicherry helpt zij vrouwen zich te organiseren in zogenaamde ‘Self Help Groups’. De vrouwen
sparen elke week een klein bedrag en met dit geld kunnen zij bij de bank tegen een redelijke rente
een hoger bedrag lenen. Ze gebruiken de lening voor investeringen in hun activiteiten die geld
opleveren, vooral de verkoop van vis. Kalvi Kendra praat ook met de mannen in de dorpen over
de positie van de vrouwen. De mannen zitten in de dorpsbesturen en het is in het belang van de
gemeenschap dat daar meer aandacht is voor vrouwenzaken. De mannen zelf worden ook niet
vergeten. Als zij lijdzaam moeten toezien hoe de vrouwen het heft in handen nemen zouden ze zich
vernederd kunnen voelen. Daarom repareert Kalvi Kendra boten of schaft zij nieuwe aan zodat de
vissers de zee weer op kunnen.

Na aftrek van de reserveringen worden aan de hand van een overeengekomen voordeelsleutel de bedragen
aan de SHO-leden en gasleden overgemaakt (bijlage 2). Dit gebeurt in termijnen. In totaal is er tot nu toe een
bedrag van € 196.553.500 overgemaakt. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 2.833.168 op giro 555.

3.2 Ontvangen SHO tsunami fondsen en uitgaven per organisatie
De lid- en gastorganisaties werken veelal met lokale partnerorganisaties. Deze partnerorganisaties dienen
projectvoorstellen in bij de Nederlandse organisaties voor financiering met SHO-fondsen. Bij goedkeuring
gaat de betrokken organisatie een committering aan voor financiering van het voorstel. De bijdrage wordt
vervolgens, al dan niet in gedeelten, overgemaakt aan de betrokken partnerorganisatie, internationale
koepel, dan wel zelf besteed. De partnerorganisatie moet 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 deels bij
aan een groter, overkoepelend programma, waaraan de internationale koepel zich heeft gecommitteerd.
Dit is 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 (€ 196,5 miljoen, zie bijlage 2) is een
reservering van 6% afgetrokken voor de kosten van voorbereiding en coördinatie van de uitvoering van
hulpactiviteiten, deze kosten worden apparaatskostenvergoeding (AKV) genoemd. In de eindrapportage
zullen de feitelijk bestede AKV worden weergegeven. Daarnaast wordt over de ontvangen SHO fondsen
rente ontvangen. Deze rente komt geheel ten goede van de hulpverlening. Per saldo is een bedrag van
€ 186,5 miljoen beschikbaar voor projecten in de getroffen gebieden; dit wordt verder aangeduid met
beschikbare tsunami fondsen. Hierover wordt in deze rapportage verantwoording afgelegd.
Van de beschikbare SHO tsunami fondsen is per 31 oktober € 135,3 miljoen gecommitteerd. Dit betekent
dat de SHO-lidorganisaties 73% van de verkregen tsunami fondsen hebben toegewezen aan diverse
noodhulp- en wederopbouwactiviteiten.
Van het gecommitteerde bedrag van € 135,3 miljoen hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers
€ 95,4 miljoen overgemaakt aan de lokale partnerorganisaties, internationale koepels, dan wel zelf
besteed. Overmakingen aan partnerorganisaties gebeurt in overeenstemming met het bestedingsritme
van de partnerorganisatie. Van de beschikbare tsunami fondsen is 51% overgemaakt.
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Van de € 95,4 miljoen overgemaakte middelen is € 38,7 miljoen (21%) aan noodhulp- en wederopbouwprojecten in de getroffen gebieden besteed en afgerond. In vergelijking met de derde tussenrapportage
zijn de bestedingen met 42% gestegen3.

Tabel 2: Financiële stand van zaken SHO–lidorganisatie en gastorganisaties tot en met 31 oktober 2005.

Organisatie

Beschikbare SHO
tsunami fonds

Committeringen

Overmakingen

Gerapporteerde
Bestedingen

SHO-lidorganisatie
Mensen in Nood/Cordaid
Nederlandse Rode Kruis
Kerkinactie
UNICEF
NOVIB
Stichting Vluchteling
Terre des Hommes
TEAR fund

35.802.018
28.665.125
27.198.861
21.944.205
19.744.674
15.796.728
12.324.140
10.071.138

20.337.735
13.761.677
17.177.890
21.911.894
18.965.652
8.190.707
12.324.140
7.782.813

10.342.139
11.053.032
15.379.957
21.911.894
11.254.351
5.900.958
9.356.390
2.901.351

6.075.978
2.902.702
2.464.591
4.857.311
5.093.267
3.523.545
7.657.214
845.543

2.835.344
2.871.000
2.132.095
1.914.087
1.660.250
1.165.899
951.703
500.000
513.897
448.178

2.820.940
2.820.000
2.115.000
1.914.087
1.645.943
1.165.899
951.703
500.000
513.897
448.113

1.560.000
1.414.000
1.139.025

1.406.022
358.851
1.285.680

1.200.000
700.000
365.000
500.000
448.113

566.858
569.302
365.000
500.000
90.0407
183.438

186.539.342

135.348.090

95.426.210

38.745.342

Gastdeelnemers
Hivos
Habitat for Humanity
Plan Nederland
ZOA Vluchtelingenzorg4
Save the Children
CARE Nederland
SOS Kinderdorpen
TNT/ WFP5
Family Help Programme6
World Vision
Totaal

In de periode tot en met april zijn de meeste gecommitteerde fondsen besteed aan noodhulp. In de
wederopbouw nemen de bestedingen gestaag toe. De uitgaven vinden onregelmatig plaats en zijn
afhankelijk van de fase waarin een activiteit zich bevindt. In de bouw bijvoorbeeld moeten op bepaalde
momenten hoge uitgaven worden gepleegd voor de aankoop van grond en bouwmaterialen.

3 De SHO hebben afgesproken na te streven de fondsen binnen twee jaar te besteden met een uitloop tot drie jaar. De
fondsen moeten echter wel binnen twee jaar gecommitteerd zijn. Vaak vormt de bijdrage van de SHO onderdeel van
een algemeen programma dat door verschillende donoren wordt ondersteund. Deze donoren hebben vaak een hogere
bestedingsdruk of hebben de fondsen geoormerkt. Met de SHO fondsen kan flexibel worden omgegaan en later worden
gebruikt (dit geldt bijvoorbeeld voor ZOA). Dit zorgt er mede voor dat de bestedingen in eerste instantie laag uitvielen.
4 ZOA Vluchtelingenzorg zal in 2006 de ontvangen SHO tsunami fonds aanwenden voor haar activiteiten. De eerste
twee fasen van hun programma worden uit andere middelen bekostigd.
5 TNT heeft haar activiteiten afgerond en daarom is bij TNT geen reservering op de AKV gemaakt. TNT heeft geen AKV.
6 De lokale partnerorganisatie heeft de bestedingen voorgeschoten.
Family Help Prgramme heeft nog geen overmaking gedaan, deze zullen binnenkort plaats vinden.
7 Family Help Programme heeft een correctie aangebracht in haar bestedingen. In de derde tussenrapportage waren
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Figuur 1: Uitgaven in de verschillende rapportageperiodes.
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De gerapporteerde bestedingen zijn voor de noodhulpfase € 19,9 miljoen (51%) en voor de wederopbouwfase € 18,8 (49%). Momenteel zijn de bestedingen vooral gedaan in de noodhulpfase. Deze
fase is afgerond en de rapportages van de partnerorganisaties in het veld komen binnen. Na verloop
van tijd zal de nadruk komen te liggen op de wederopbouw. Dit tonen de committeringen die de organisaties zijn aangegaan reeds aan: € 28,8 miljoen (21%) voor noodhulp en € 106,4 miljoen (79%) voor
wederopbouw.

Aantal begrippen verklaard
Committeringen Bedragen die zijn toegewezen aan projecten. Het zijn de verplichtingen die de
gevende organisatie heeft jegens de uitvoerende organisatie met betrekking tot de financiering van
een project dat de uitvoerende organisatie heeft voorgesteld.
Uitgaven Bedragen die de gevende organisatie naar de uitvoerende organisatie overboekt voor het
gefinancierde project.
Bestedingen Bedragen die de uitvoerende organisatie voor het gefinancierde project heeft
uitgegeven en waarover deze aan de gevende organisatie heeft gerapporteerd.
Resultaten Beoogde resultaten zijn aan het begin van het project overeengekomen tussen de
gevende organisatie en de uitvoerende organisatie; ze zijn beschreven in een projectvoorstel van de
uitvoerende organisatie. Beide organisaties hebben geregeld contact met elkaar over de voortgang
van het project. Tussentijds en na afloop rapporteert de uitvoerende organisatie over wat is bereikt.
Sectoren Activiteiten in het kader van noodhulp en wederopbouw kunnen worden ingedeeld in
soorten hulp, ook sectoren genoemd (zie bijlage 3). Per sector zijn internationaal minimumstandaarden geformuleerd waaraan een activiteit moet voldoen.
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Vrouwen bouwen huizen in Kelurahan Kramat Luar

In het dorp Kelurahan Kramat Luar verloren 50 families hun huizen door de tsunami. De inwoners verblijven in tijdelijke barakken en tenten in afwachting van hun nieuwe huizen. Habitat for
Humanity assisteert de families bij het bouwen van nieuwe huizen. Daartoe stelt de organisatie
bouwmaterialen en arbeid beschikbaar en levert zij de supervisie over de planning en de technische aspecten van de bouw. Habitat for Humanity werkt nauw samen met de dorpsgemeenschap. In overleg worden families geselecteerd en over elk besluit in het bouwproces wordt met de
bevolking gesproken. In de praktijk zijn het vooral de vrouwen die zich sterk maken voor de nieuwbouw. Zij zorgen ervoor dat het geld niet anders wordt besteed dan aan de huizenbouw. Zij controleren samen met de bouwvakkers de kwaliteit van de bouwmaterialen en de bouw en tekenen
voor ontvangst van de materialen in het magazijn.

3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening
De hulp na de tsunami wordt vooral gegeven in India, Indonesië en Sri Lanka. Deze landen werden het
zwaarst getroffen door de tsunami. De bijdragen in Myanmar, Somalië en Thailand zijn klein. Het aantal
slachtoffers en de schade waren in deze landen beperkt. De omvang van de SHO hulpverlening in India
is in verhouding tot Indonesië en Sri Lanka minder hoog. Dat komt omdat de Indiase overheid heeft
aangegeven dat zij een groot deel van de hulpverlening zelf kan opvangen. Het grootste deel van de SHO
fondsen is gecommitteerd aan projecten in Indonesië. De bestedingen liggen op dit moment het hoogst
in Sri Lanka.

Figuur 2: Committeringen per land per 31 oktober 2005.
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Figuur 3: Gerapporteerde bestedingen per land per 31 oktober 2005.
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8 ‘Overig’ is een optelling van de toezeggingen aan Thailand, Myanmar en aan internationale koepelorganisaties
(niet rechtstreeks aan landen toe te kennen). Deze bedragen zijn niet opgenomen in de hoofdstukken 4-9.
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Foto: Indonesië - ACT/Kerkinactie en ICCO.

Betere scholen bouwen
Begin september kreeg Unicef toestemming van de Indonesische regering om minstens 350
permanente scholen in Atjeh en Noord-Sumatra te herstellen of te bouwen. De inzet van Unicef
is dat er uiteindelijk 500 nieuwe scholen komen. De eerste permanente school zal in Banda Atjeh
worden gebouwd. De nieuwe scholen zullen beter en kindvriendelijker zijn dan de scholen die door
de tsunami zijn verwoest. Unicef noemt dit: ‘building back better’. Ze zullen bestand zijn tegen
aardbevingen en de leerlingen krijgen les in lichte, vrolijke klaslokalen. Alle scholen krijgen aparte
wc’s voor jongens en meisjes en voorzieningen voor veilig drinkwater. Als ouders en onderwijzers
hierom vragen, zal een aantal scholen ook van een bibliotheek worden voorzien. De locaties van de
nieuwe scholen en de ontwerpen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met dorpsgemeenschappen en onderwijzers. Elk school krijgt een ontwerp op maat. Unicef Nederland draagt via Unicef
Internationaal bij aan dit scholenprogramma.
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Humanitaire organisaties 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:
- de hulpverlening gebaseerd moet zijn op werkelijke behoeften,
- de hulp gebaseerd moet zijn op de lokale capaciteit en moet leiden tot versterking van lokale capaciteit,
- de hulp onpartijdig en zonder onderscheid moet zijn,
- de hulp moet in het culturele patroon van het land passen.
Daarnaast hanteren sommige SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers het “Do no Harm” principe. Dit
houdt in dat in conflictsituaties, vooraf gekeken wordt of hulpverlening zou kunnen bijdragen aan het
voortduren van het conflict en op basis daarvan maatregelen worden genomen in de projectplanning om
dat te voorkomen. In het verleden, bij andere rampen, is het voorgekomen dat goedbedoelde hulp geleid
heeft tot bijvoorbeeld een verstoring van het milieu of heeft bijgedragen aan de verslechtering van een
conflict.
Alle SHO-leden gebruiken de ‘Code of Conduct’ als uitgangspunt bij het stellen van prioriteiten en
bij de planning. Een van de principes van de code is dat de lokale bevolking betrokken wordt bij en
zeggenschap heeft over de ontwikkeling van programma’s en de uitvoering ervan en door met lokale uitvoerende organisaties te werken. In de meeste gevallen waren de lokale organisaties al werkzaam in de
getroffen landen en zijn ze in de samenleving verankerd. De organisaties streven er naar om de levensomstandigheden van de getroffenen te brengen naar een hoger niveau dan voor de tsunami.

In de hulpfase is uitgebreide consultatie van de bevolking vaak lastig omdat snel tot actie over moet worden gegaan. Plannen worden op korte termijn opgezet en hebben als doel om zo snel mogelijk de eerste
nood te verlichten bij zoveel mogelijk mensen. In de wederopbouwfase worden plannen voor de langere
termijn gemaakt. Er moet meer tijd worden genomen om studies te laten uitvoeren naar de lokale context
en de behoeften van begunstigden.
De indirecte gevolgen van een ramp worden vaak later zichtbaar. Projecten die tijdens de crisisfase 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 zich
wijzigen. De situatie in een deel van de getroffen landen, vooral in Indonesië en Sri Lanka, is instabiel.
Hierdoor verschillen soms de uitgevoerde activiteiten enigszins van wat in eerste instantie gepland was.

3.5 Samenwerking
Vanaf het begin hebben lokale partnerorganisaties samengewerkt met de centrale overheid en lokale
autoriteiten. In het veld is de coördinatie van de hulpverlening in handen van de lokale overheid. Als een
organisatie zich wil inzetten in het getroffen gebied, moet zij zich melden bij de betreffende autoriteiten.
Een land kan voor de coördinatie de hulp inroepen van de Verenigde Naties. De humanitaire organisatie
OCHA (= ‘United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs’) zet zich in Indonesië, Somalië
en in beperkte mate in Sri Lanka in om de humanitaire hulp te coördineren.
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, echter op districtsniveau is de capaciteit
van de BRR beperkt. TAFREN (Task Force for Rebuilding the Nation) is in Sri Lanka belast met de planning
en coördinatie van de projecten in het kader van de tsunami. Op nationaal niveau is er betere aansluiting
tussen organisaties en de overheid gekomen. TAFREN en de VN hebben een database voor donorassistentie opgezet. Dit dient als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de activiteiten en plannen van
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organisaties. Niet alle hulporganisaties melden echter hun activiteiten voor de database aan, hetgeen de
coördinatie en afstemming bemoeilijkt.
Naast deze overheidsinitiatieven ondernemen de particuliere organisaties zelf ook actie om de coördinatie
problemen op te lossen. Er worden coördinatiebijeenkomsten gehouden evenals speciale sectorbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten toegelicht en afgestemd, de rollen en verantwoordelijkheden besproken en gezamenlijke lobbyactiviteiten afgesproken. De Nederlandse organisaties
proberen ook de samenwerking tussen lokale (partner) organisaties te stimuleren en zetten daartoe soms
coördinatiemechanismen op. De Nederlandse ambassade in Sri Lanka verzorgt tevens bijeenkomsten met
de Nederlandse organisaties in de getroffen gebieden.
Al deze coördinatieactiviteiten worden ondernomen om de overlap tot een minimum te beperken. Het
betreft hier niet alleen de uitvoering activiteiten, maar ook van evaluaties. Op het laatste terrein is een
internationaal initiatief gestart om gezamenlijk te evalueren en niet allemaal aparte evaluaties uit te
voeren. De Tsunami Evaluation Coalition (TEC) is hiertoe opgericht. Een aantal SHO-leden heeft meegewerkt aan deelstudies. De uitkomsten van de evaluatie zullen door de SHO-lidorganisaties en gastleden
gezamenlijk worden besproken en aan de hand van deze evaluatie zullen geleerde lessen worden uitgewisseld.

3.6 Voortgang
De noodhulpfase is grotendeels afgerond, alleen in enkele gevallen worden nog voedsel en noodhulpgoederen uitgedeeld. De wederopbouwprogramma’s zijn veelal vertraagd op gang gekomen. Meer tijd
dan voorzien was nodig om voorbereidingen te treffen. Dit doet zich vooral voor in de huizenbouw:
- land is weggespoeld en alternatieve, geschikte bouwgrond moet worden gevonden;
- overheden willen honderden meters van de kust bouwen, maar dit blijkt vaak niet haalbaar omdat
strandbewoners dit niet willen of landinwaarts geen grond beschikbaar is;
- overheden hebben geen kadaster meer voorhanden;
- grond moet eerst vrijgemaakt worden van puin en het benodigde groot materieel is beperkt;
- mensen weten zelf niet meer waar hun huis stond;
- schaarste van materiaal en (geschoold) personeel;
- hulpvragers wijzigen hun wensen.
Al deze factoren zorgen voor een vertragende werking.
Hoewel de planning hier en daar moet worden aangepast, zullen de SHO organisaties de fondsen binnen
drie jaar besteden. Alle gelden van giro 555 zullen in de loop van het volgend jaar geheel gecommitteerd
zijn. Verschillende projectaanvragen zijn momenteel in behandeling en lokale organisaties hebben reeds
bekendgemaakt in de loop van volgend jaar nieuwe aanvragen in te dienen.
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4.1 Resultaten in de hulpverlening
In India zijn 8 SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers actief. De committeringen zijn € 20,7 miljoen en de
bestedingen staan per 31 oktober op € 5,2 miljoen. De committeringen zijn vooral gericht op de wederopbouw. De bestedingen zijn vooral gedaan in de noodhulpfase (60%).
De hulpverlening in de noodhulpfase vindt vooral plaats in de sectoren levensonderhoud (23%), huisvesting (22%), voedselzekerheid (15%) en onderwijs (15%). Eveneens in de wederopbouwfase is levensonderhoud (18%) een belangrijke sector. Daarnaast voeren de meeste organisaties projecten uit in de gezondheid (18%), huisvesting (17%) en onderwijs (17%). De sector voedselzekerheid is afgenomen naar 7%.
Door snel optreden van de lokale partnerorganisaties is in het algemeen de basisgezondheid niet in
gevaar gekomen en zijn epidemieën voorkomen. Tienduizenden mensen ontvingen voedsel en huishoudelijke artikelen, waardoor ze hun voedsel veilig konden stellen. In de wederopbouw pakken ambachtslieden en handelaren in de informele sector met geld, goederen en training van de SHO hun economische
activiteiten weer op. Ze organiseren zich daarbij vaak in zogenaamde ‘ Self Help Groups’. In de afgelopen
paar maanden zijn huizenbouwprogramma’s gestart nadat de overheid ten langs leste akkoord is gegaan
met het bouwen van nieuwe woningen dicht bij de kust. In de noodhulpfase zijn circa 687.000 mensen
bereikt. Het aantal bereikte mensen in de wederopbouwfase ligt ruim boven 650.000. In bijlage 3 staat
een volledig overzicht van de resultaten.

Foto: India - Mensen in Nood/Cordaid.
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De overheid legde de nadruk op hulp aan vissersgemeenschappen, omdat veel mensen uit die gemeenschappen daar aanspraak op maakten. Hierdoor zijn er spanningen ontstaan tussen vissers en andere
gemeenschappen. De overheid trekt dit standpunt mede op aandringen van particuliere belangenorganisaties van andere getroffen groepen mensen langzaam in.

De SHO houden rekening met de lokale context. De organisaties streven ernaar om conflicten in de lokale
gemeenschappen te voorkomen. Er wordt op gelet dat de hulpverlening aan iedereen zoveel mogelijk
gelijk blijft. Daarom worden voor dalits in een vissersgemeenschap én voor de vissers tegelijkertijd identieke, tijdelijke huizen gebouwd.
Het leveren van goede houten boten (catamarans), die vooral door de armere vissers worden gebruikt,
wordt bemoeilijkt door het kleine aantal producenten, vakkundige timmerlieden en de beperkte beschikbaarheid van hout. Organisaties versterken de productiecapaciteit op de werven om aan de vraag naar
goede boten te kunnen voorzien. Hout wordt ingevoerd uit andere delen van India en ook vakkundige timmerlieden worden in andere gebieden geworven. Er is een productie-eenheid van catamarans opgezet.
De Indiase overheid heeft vertraging opgelopen in het vrijgeven van fondsen voor haar rehabilitatieprogramma. Organisaties die met de overheid in projecten samenwerken en daar giro 555 gelden aan
bijdragen hebben hierdoor ook vertraging opgelopen. Lokale partnerorganisaties van de SHO-leden hebben via onderhandelingen fondsen vrij kunnen maken. Die overheid zet daarentegen nu weer druk op de
organisaties om zeer snel de huizenbouw af te ronden. De verkiezingen in 2006 spelen hier een rol in.
Op de Andaman en Nicobar eilanden zijn grote logistieke problemen. Er zijn weinig transportmiddelen
en er is weinig zwaar materieel om puin te ruimen. De afstanden tussen de eilanden zijn groot. Vanwege
de aanwezigheid van geheime militaire installaties zijn deze eilandengroepen voor niet-Indiërs niet toegankelijk. Door beperkte beschikbaarheid van elektriciteit verloopt de communicatie moeilijk. Inmiddels is
er weer aanvoer van transportmiddelen geweest waardoor de situatie iets is verbeterd.

Noodhulpprogramma voor 636 dalit families
TNCC, een partnerorganisatie van Kerkinactie en ICCO, richt zich al 38 jaar via het ‘Economic
Life Committee’ op de armsten en meest verdrukten in de Indiase samenleving. Zij maakt geen
onderscheid naar ras, politieke of culturele achtergrond of religie. Haar werkgebied, de deelstaat
Tamil Nadu in India, wordt gekenmerkt door terugkerende cyclonen en overstromingen. TNCC
heeft veel ervaring met noodhulp opgedaan. Dalits behoren tot de armste en meest rechtloze mensen in de India. TNCC werkt met 638 dalit families in dorpen ten zuiden van Chennai. Ze wonen
ongeveer 500 meter tot 1km landinwaarts. De eerste tsunami hulp is aan hen voorbij gegaan, die
ging naar de vissersfamilies aan de kust. Snel is echter duidelijk geworden dat ook verder het land
in mensen zijn geconfronteerd met chaos en grote verliezen. TNCC geeft medische hulp, onderwijs,
economische programma’s aan de dalits. Ook wordt een ontmoetingscentrum herbouwd.
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5.1 Resultaten in de hulpverlening
Het merendeel van de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers verleent hulp in Indonesië, 14 organisaties
in totaal. De committeringen bedragen € 58,5 miljoen. Het grootste gedeelte van de SHO tsunami fondsen zullen worden ingezet in Indonesië. De bestedingen lopen hier nog bij achter, € 14,1 miljoen.
De committeringen zijn vooral toegewezen aan wederopbouwactiviteiten (83 %). De bestedingen zijn tot
en met 31 oktober echter vooral gedaan in de noodhulpfase (53%). De bestedingen in de wederopbouwfase nemen ten opzichte van de derde tussenrapportage wel toe. Toen lagen de bestedingen voor noodhulp en wederopbouw nog op 70% en 30%.
Lokale partnerorganisaties hebben aan honderdduizenden mensen medische zorg verleend op Atjeh.
De gezondheidszorg stond op een laag peil voor de tsunami nu krijgt iedereen, tot in de kleinste dorpen
toegang tot medische zorg, ook preventief. Circa 500.000 Atjeeërs verblijven in tijdelijk huisvesting:
barakken, tenten of bij gastfamilies. De afgelopen maanden zijn zo’n 10.000 woningen gebouwd, maar er
zijn er nog veel meer nodig om iedereen onderdak te bieden. Om het bouwtempo op te voeren worden
ook semi-permanente huizen gebouwd met een gemiddelde levensduur van 4 jaar. Op scholen hebben
kinderen geleerd wat ze moeten doen als er een ramp is. Ook helpen de SHO-leden met traumacounseling onder kinderen en volwassenen. Honderden groepen hebben een krediet of gereedschap gekregen
om hun (kleine) onderneming te starten. In bijlage 3 staat een volledig overzicht van de resultaten.
In de noodhulpfase zijn circa 2 miljoen mensen bereikt als we alle resultaten optellen. Echter dit beeld
moet worden genuanceerd mede gelet op het feit dat organisaties, die bijdragen aan een groter programma, niet altijd de doelgroep voor hun bijdrage kunnen specificeren. Het aantal mensen dat tot nu toe
in de wederopbouwfase is bereikt, komt neer op ongeveer 700.000.

5.2 Voortgang
Het werk van de lokale organisaties werd aanvankelijk belemmerd door de slechte veiligheidssituatie.
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 gefaseerd terug. De partijen zijn tot een
akkoord gekomen omdat ze inzagen dat het conflict de wederopbouw belemmerde. Ze waren bereid over
te gaan tot vergaande compromissen. De Ramadan en het daarbij aansluitende Lebaran (suikerfeest, ook
bekend als Idul Fitri) in oktober hebben tijdelijk tot een verminderde productiviteit geleid.
Het hoge aantal organisaties dat actief is in Atjeh bevorderd de coördinatie van hulpverlening niet. De
verwachting is dat na verloop van tijd het aantal aanwezige hulpverleningsorganisaties zal verminderen,
waardoor de coördinatie gemakkelijker zal worden.
Voor de tsunami was het niet mogelijk voor internationale organisaties om in Atjeh te werken. Het gebied
was afgesloten. Dit betekende dat er weinig particuliere organisaties actief waren in de regio. Door het
jarenlange conflict staat de bevolking niet erg open voor mensen van buiten Atjeh. Het winnen van hun
vertrouwen kost tijd en moeite.
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Foto: Indonesië - CWS/Kerkinactie en ICCO.

Verbeterde tijdelijke opvang voorkomt ziektes
In Indonesië wonen nog zo´n 500.000 mensen in barakken en tenten. Omdat de regentijd voor de
deur staat, kunnen tenten onderlopen en sanitaire voorzieningen overstromen. Daarom bouwt het
Rode Kruis in november en december 20.000 zogenaamde ´transitional shelters´. Dit zijn gemakkelijk in elkaar te zetten huizen van een goede kwaliteit. Het zijn stalen constructies die afgewerkt
kunnen worden met pleisterwerk, riet of zeil. De huizen staan 30 tot 40 centimeter van de grond,
zodat de bewoners geen wateroverlast hebben. De huizen hebben een levensduur van minimaal
4 jaar en zijn ook weer gemakkelijk af te breken, zodra mensen een permanent huis betrekken.
De bouw van de ‘transitional shelters’ gaat hand in hand met onderhoud aan rioolsystemen en
de bouw van latrines. In Banda Atjeh staan twee voorbeeldhuizen die het Rode Kruis gebruikt om
mensen te trainen die de huizen opbouwen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 3 miljoen euro van
het SHO geld beschikbaar gesteld voor dit project.
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De lokale capaciteit was voor de tsunami beperkt. Organisaties moeten daarom investeren in de opleiding
van gekwalificeerde staf. De decentralisatie van programma’s zal een grotere verantwoordelijkheid van de
lokale gemeenschappen vergen. Verschillende SHO organisaties ondernemen activiteiten om de capaciteit
lokaal te verbeteren.
De massale hulpverlening tast de onderlinge solidariteit aan en verandert de economische structuren.
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. Oude tegenstellingen kunnen worden opgelost door
bijvoorbeeld huurders en landlozen van respectievelijk een huis en land te voorzien. Bouwactiviteiten in
de buurt wakkert bij nabijgelegen dorpsgemeenschappen ongeduld aan. Een duidelijke uitleg van het tijdrovende proces en het laten zien van zoveel mogelijk actie kan dit ongeduld wegnemen. Een symbolische
start door de eerste steen te leggen bij de start van het reconstructieproces vergezeld van veel media- en
overheidsaandacht helpt daarbij.
De infrastructuur is ernstig verwoest en dat bemoeilijkt de distributie van goederen. Voor logistieke
ondersteuning zal Medan als basis gebruikt blijven worden. Ook in de toekomst zal transport via zee, weg
of lucht moeilijk blijven. Een goede projectplanning is van groot belang zodat goederen tijdig besteld en
geleverd kunnen worden. Daarnaast zullen de organisaties meer moeten investeren in eigen communicatiemiddelen om niet afhankelijk te zijn van het onbetrouwbare gsm- telefoonnetwerk. Dit zal ook de communicatie met de buitenwereld verbeteren.
De enorme omvang van de ramp maakt dat goede materialen schaars zijn en prijzen erg hoog. Gecertificeerd hout voor huizenbouw is niet lokaal verkrijgbaar. Daarnaast zijn soms bossen beschermd gebied.
Het systeem van voorraden en vrachten materiaal van buiten Atjeh helpen het gebrek aan materiaal
oplossen. Ook door het gebruik van alternatieve bouwmaterialen zoals stenen in plaats van hout voor
de huizenbouw kunnen de hoge prijzen worden gedrukt. Illegaal gekapt hout buiten Atjeh wordt gebruikt
in de wederopbouw van de provincie. De overheid en de hulporganisaties onderkennen dit probleem.
Het doet zich vooral voor bij de bouw van boten waarvoor veel hout nodig is, maar ook bij de bouw van
nieuwe huizen.
De corruptie in Indonesië is een bekend verschijnsel. Toezicht houden op de (boeken van) projecten is
noodzakelijk. De hulpverleningsorganisaties, overheid en lokale gemeenschappen moeten deze problemen regelmatig bespreken en naar oplossingen zoeken. De lokale organisaties moeten een strikt beleid
voeren met betrekking tot deze corruptie en voorwaarden stellen om de wederopbouw op legale wijze
te kunnen uitvoeren. Coördinatie en uitvoering van beleid moeten door alle hulpverleningsorganisaties
onderschreven worden en daadwerkelijk worden toegepast. De BRR speelt hier ook een belangrijke rol in.
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6.1 Resultaten in de hulpverlening
Eén SHO-lidorganisatie onderneemt activiteiten in Myanmar. De committeringen bedragen € 13.065. De
tsunami schade was in dit land beperkt en met een kleine bijdrage wordt er hulp verleend. De nadruk ligt
op het lenigen van de eerste nood. Hier is het grootste gedeelte van de bijdrage aan gecommitteerd.
In de noodhulpfase zijn activiteiten ondersteund in de sectoren gezondheidszorg en voedselzekerheid.
In de wederopbouwfase wordt gewerkt in de sectoren levensonderhoud en onderwijs. Gezinnen hebben
boten en visnetten gekregen en een school is gerepareerd. In de noodhulpfase zijn zo’n 2.400 mensen
bereikt en in de wederopbouwfase 4.600 mensen. In bijlage 3 staat een overzicht van de resultaten.

6.2 Voortgang
Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden met de derde rapportage. Myanmar wordt geregeerd door een totalitair regime. De militaire junta controleert alles en reizen voor buitenlanders wordt
belemmerd.

Getroffen visser helpt nu zelf vissers
Iresh Kumara is een jonge visser, getrouwd en vader van twee zonen. Iresh was ooit in loondienst
op een vissersboot, maar later kocht hij zelf een boot. Hij verdiende 5 euro per dag en dat was
genoeg om zijn familie te onderhouden. Op 26 december 2004 verwoeste de tsunami zijn boot, zijn
enige inkomstenbron. Er is geen bootwerkplaats in zijn omgeving en hij verloor alle hoop. Op een
dag liep hij bij toeval het kantoor binnen van SFO, een vissersorganisatie, en vertelde zijn verhaal.
SFO verwees hem naar NAFSO, een partnerorganisatie van HIVOS die boten bouwt en repareert.
Iresh boot is opgeknapt en kan weer de zee op. Iresh zelf heeft zich aangesloten bij SFO en helpt
nu zelf vissers die zijn getroffen door de tsunami.

555

20

5

o

7. Somalië

Giro

7.1 Resultaten in de hulpverlening
In Somalië zijn drie SHO organisaties actief. De committeringen zijn afgerond € 1,3 miljoen en de
bestedingen bedragen bijna € 1 miljoen. De committeringen zijn met name gericht op de wederopbouw,
54%. De bestedingen zijn nu nog vooral gedaan in de noodhulpfase (63%). In de derde tussenrapportage
lag dit nog op 74%.
In de noodhulpfase zijn activiteiten ondernomen in de sectoren voedselzekerheid, huisvesting, levensonderhoud, programmamanagement en ondersteuning. In de wederopbouwfase vinden activiteiten
plaats in de sectoren levensonderhoud, water en sanitaire voorzieningen, rampenmanagement en
programmamanagement.
Lokale partnerorganisaties distribueerden voedselpakketten en dakmaterialen. In de wederopbouw zijn
vissersgemeenschappen voorzien van boten en visgerei, zijn puttengeslagen en weg- en grondwerkzaamheden verricht. In de noodhulpfase zijn 83.000 mensen bereikt en in de wederopbouw 5.000. In
bijlage 3 staat een overzicht van de resultaten.

7.2 Voortgang
De Somalische maatschappij is opgebouwd uit clans. Het ontbreken van een centraal gezagsorgaan, de
armoede en de beperkte infrastructuur maken het werken in Somalië moeilijk. Organisaties moeten opereren in een onzekere veiligheidssituatie.
De mensen in de getroffen kuststreek zijn feitelijk slachtoffer van drie rampen: het slepende conflict tussen verschillende clans, de aanhoudende droogte en daarna nog eens de tsunami. Om het principe van
‘Do no Harm’ te kunnen hanteren wordt de hulp niet alleen beperkt tot de directe tsunami slachtoffers.
Het vinden van medewerkers is moeilijk aangezien de salariseisen erg hoog zijn om in een afgelegen en
riskant gebied werkzaam te willen zijn.

Horn Relief knapt wegen op in Somalië
Horn Relief, een partnerorganisatie van Novib in Somalië, is bezig een grote weg te herstellen in
het district Bender Beyla. Daar profiteren 900 mensen en hun gezinnen nu al van, bij elkaar ongeveer 5.400 mensen. Zij werken aan die weg. Ze krijgen daarvoor loon betaald. Als de weg weer in
orde is, hebben 12.000 tot 20.000 mensen er baat bij. Ze kunnen dan hun goederen weer naar de
markten brengen.
Horn Relief zet zich in voor onderwijs, gelijke rechten voor de vrouw, steun aan vissers, boeren en
halfnomaden die met hun vee door het land trekken. Somalië is straatarm. De afgelopen jaren is
het land geteisterd door droogte, cyclonen, zware regenval en het heeft geleden onder jarenlange
burgeroorlog en anarchie. Talloze mensen zijn van huis en haard verdreven, velen hebben alles
wat ze bezaten verloren. Daar kwam eind december 2004 nog eens de tsunami overheen.
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8.1 Resultaten van de hulpverlening
In Sri Lanka zijn net als in Indonesië 14 SHO organisaties actief. Van de SHO tsunami fondsen is € 48,8
miljoen in Sri Lanka gecommitteerd en € 16,6 miljoen besteed. Bij de bestedingen ligt de nadruk op
wederopbouw (58%). In de derde tussenrapportage lag de nadruk nog op noodhulp, 52%.
Verschillende sectoren werden gedurende de noodhulpfase met SHO tsunami fondsen ondersteund. De
nadruk lag met een evenredige verdeling van 15% op levensonderhoud en voedselzekerheid en water- en
sanitaire voorzieningen. Daarnaast vormen onderwijs (13%) en huisvesting (13%) belangrijke sectoren. In
de wederopbouwfase is de sector voedselzekerheid niet meer van belang. De nadruk ligt nog steeds op
levensonderhoud (21%), gevolgd door de sectoren huisvesting (16%) en water- en sanitaire voorzieningen
(16%).

Zoeken naar zwervende mijnen
Een militairkamp in het district Ampara werd volledig weggevaagd door de tsunami. Het kamp
grenst aan een bewoond gebied waar de bevolking van de visserij leeft. De anti-mijnenorganisatie Mines Advisory Group (MAG) een partnerorganisatie van stichting Vluchteling, is benaderd
omdat de ammunitieopslagplaats in het kamp verwoest is. MAG heeft een extra ontmijningsteam
getraind om sneller mijnen te kunnen ruimen die door de tsunami zijn verplaatst, waardoor
nieuwe gebieden onveilig zijn geworden. Het Ampara ontmijningsteam heeft het gebied rond de
ammunitieopslagplaats afgezet en is gestart met het zoeken van mijnen en andere explosieven.
Mensen worden gewaarschuwd voor de risico’s in het gebied en de gevaarlijke werkzaamheden.
Het zoeken naar explosieven is tijdrovend, elke centimeter wordt met een speciale hark tot een
diepte van 10 centimeter losgewoeld. Tot nu toe zijn 26 explosieven en 1 mijn gevonden en verwijderd. Hierdoor zijn ongelukken voorkomen en mogelijk ook levens gered.

Langs de lange kust van Sri Lanka hebben SHO-organisaties op grote schaal aan tienduizenden families
noodhulp en medische zorg verleend. Ook in gebieden die onder controle staan van de LTTE (=Liberation
Tigers of Tamil Eelam). Daar wonen veel mensen die al door de burgeroorlog ontheemd zijn geraakt. Uitbraak van besmettelijke ziektes is voorkomen, veel drinkwater- en sanitaire voorzieningen zijn aangelegd
en mensen zijn grotendeels voorzien van tijdelijke huisvesting. Permanente huisvesting is beperkt van de
grond gekomen doordat de overheid mensen wil hervestigen op honderden meters uit de kust, terwijl
de betrokken bevolking zich daartegen verzet. Ondanks onduidelijk overheidsbeleid zijn op verschillende
locaties enkele honderden huizen opgeleverd en huizenbouwprogramma’s begonnen. Honderden families
en groepen zijn met materiaal en kredieten geholpen met het op gang brengen van hun economische
activiteiten. In het bijzonder vissers, maar ook andere beroepsgroepen. In de noodhulpfase zijn circa 1,3
miljoen mensen bereikt en in de wederopbouw 1,8 miljoen. Deze cijfers moeten iets naar beneden worden bijgesteld omdat organisaties, die bijdragen aan een groter programma, niet altijd de doelgroep voor
hun bijdrage kunnen specificeren. In bijlage 3 staat een volledig overzicht van de resultaten.
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Foto: Sri Lanka - Mensen in Nood/Cordaid

Leerachterstand inhalen na tsunami
Uit psychosociaal onderzoek kwam Plan tot de ontdekking veel kinderen en jongeren een onderwijsachterstand hebben opgelopen als gevolg van de tsunami. Een ‘Radio Tuition’ project is gestart
om hier verbetering in te brengen. Via de radio worden iedere avond tussen 6 en 7 bijspijkerlessen
uitgezonden voor Engelse taalbeheersing, rekenen/wiskunde en scheikunde. De lessen worden
afgewisseld met berichten over kinderrechten en kinderbescherming, thema’s die ook tijdens de
lessen zelf aangesneden worden. Het project wordt binnenkort uitgebreid naar andere getroffen
kustgebieden in het zuiden van Sri Lanka. Ter aanvulling op het project wordt ook een schoolagenda ontwikkeld voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast is Plan betrokken bij de voorbereiding en
uitvoering van een theatervoorstelling ‘Children of the Sea’ die gemaakt is voor en door kinderen
die de tsunami hebben meegemaakt.
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De politieke situatie in Sri Lanka baart zorgen. De presidentsverkiezingen zijn naar Srilankaanse begrippen weliswaar rustig verlopen, maar de context en de ontwikkelingen na de verkiezingen zijn verontrustend. De Tamil Tijgers riepen op tot een boycot van de verkiezingen. De verkiezingen zorgen ook nog eens
voor extra vertragingen in beleid omdat politici geen beslissingen nemen. De nieuwe president Rajapakse
staat bekend als een voorstander van de harde aanpak van de Tamil Tijgers en is tegenstander van grotere
autonomie van de Tamils. Het aantal geweldsdelicten in het noorden en oosten is na de verkiezingen snel
aan het toenemen. Een voortdurend onzeker politiek klimaat belemmert hulpverlening op alle niveaus in
Sri Lanka.
Niet alleen de politieke situatie baart zorgen, maar ook de hevige moessonregens zorgen voor overlast.
Overstromingen vonden in oktober plaats en ook in november heeft de regen tot veel overlast geleid. Een
deel van de slachtoffers van de tsunami in Sri Lanka is hierdoor weer getroffen.
Om de etnische problemen het hoofd te kunnen bieden houden de SHO zoveel mogelijk rekening met de
lokale context. Daarom coördineren organisaties hun werk, zowel met de regering als met de TRO (Tamil
Relief Organisation). Daarnaast werken de organisaties niet alleen samen met direct door de tsunami
getroffenen maar ook met groepen die indirect de gevolgen ervan ondervinden.
Het onduidelijke overheidsbeleid over landrechten heeft voor veel vertragingen gezorgd. Land dat door
de overheid werd toegewezen, was soms niet geschikt (bosgebieden). De overheid introduceerde een
100 meter bufferzone in het westen en zuiden en 200 meter in het noorden en oosten, waardoor mensen
geen huizen konden bouwen op hun eigen grond. Dit zorgde voor onpraktische situaties voor vissers die
juist bij de kust willen wonen en had een grote vraag naar land voor herhuisvesting tot gevolg. De lokale
overheidswetgeving belemmerde daarnaast de bouw van meer huizen. Mensen durven niet te starten
met permanente bouw, omdat er hoop is dat de bufferzone wellicht versmald wordt. Verschillende organisaties voeren lobbyactiviteiten uit om gezamenlijk de overheid te bewegen tot een duidelijker beleid.
Naast deze politieke factoren drijven landeigenaren de prijs op van beschikbare grond om winst te kunnen maken. Niet alleen prijzen van land zijn omhoog gegaan, maar ook van materiaal en arbeid. Er is
eveneens een tekort aan materiaal en arbeidskrachten. Dit leidt tot vertraging en een vermindering van
het aantal huizen dat gebouwd kan worden van het beschikbare budget. Organisaties bedenken alternatieven om de kosten van de bouw van huizen zo laag mogelijk te houden:
- ze gaan zelf op zoek naar beschikbare grond, in plaats van de toegewezen grond van de overheid;
- kosten van bouwmateriaal worden verminderd door direct contact met de leverancier in plaats van
bemiddelaars op te nemen;
- het kopen van grote partijen, de aanleg van voorraden, de aanschaf van andere materialen of zelf
bouwmaterialen produceren drukt de kosten;
- ook worden mensen opgeleid tot timmerman en metselaar en wordt gewerkt met vrijwilligers.
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9.1 Resultaten in de hulpverlening
In Thailand zijn twee organisaties actief. De committeringen en bestedingen zijn respectievelijk ruim
€ 300.000 en € 150.000. De nadruk in de bestedingen heeft gelegen op de noodhulp (71%). De committeringen zijn vooral aangegaan in de wederopbouw.
In de noodhulpfase hadden de activiteiten betrekking op de sectoren gezondheidszorg, levensonderhoud,
voedselzekerheid en rampenmanagement. In de wederopbouwfase zijn activiteiten ondernomen in de
sectoren levensonderhoud, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen en onderwijs.
Partnerorganisaties hebben zich vooral ingespannen om migranten uit Myanmar bij te staan met medische hulp, traumacounseling en het verkrijgen van werkvergunningen zodat zij in Thailand kunnen blijven.
In de noodhulpfase zijn circa 10.500 mensen bereikt en in de wederopbouw 6.500. In bijlage 3 staat een
overzicht van de resultaten.

Foto: Thailand - Palani Mohan.

9.2 Voortgang
In Thailand begon de regering snel met de hulpverlening aan de tsunami slachtoffers. Voor deze hulp
werden migranten uit Myanmar uitgesloten en daarom zet de organisatie zich in voor deze groep. De economische migranten uit Myanmar zijn veelal illegaal in Thailand en kunnen geen aanspraak maken op de
Thaise hulp. Onder de Birmese migranten is grote angst dat zij uitgezet worden; dit is ook in verschillende
gevallen gebeurd. Het opstellen van een lijst van vermisten en de identificatie van omgekomen migranten
bleek niet gemakkelijk. Veel migrantenwerkers zijn bang om de bureaucratische procedures te doorlopen.
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10. Lessen en aanbevelingen

Coördinatie
De coördinatie en samenwerking tussen de verschillende organisaties en de samenwerking met de overheid
vormen de grootste uitdagingen in de getroffen landen. Lange tijd is er onduidelijkheid geweest over het
overheidsbeleid in bepaalde sectoren, waardoor activiteiten niet door hulporganisaties opgezet konden worden en er veel vertraging is ontstaan. Daarnaast zijn er problemen met eigendomsrechten van land omdat er
veel officiële documenten verloren zijn gegaan en ontbreken. Om deze problemen het hoofd te bieden heeft
een organisatie een onderzoek gedaan naar de landrechten van de gemeenschappen in Sri Lanka.
Veel van de problemen zijn de afgelopen maanden verminderd. Er vindt meer coördinatie plaats. Er zijn
overheidsinstanties opgericht die hierop toezien en de uitvoerende organisaties zijn betrokken in overlegstructuren. Daarnaast onderhouden organisaties nauwe contacten met de verschillende overheidsorganen om zo invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en de plannen van de overheid. Coördinatiemechanismen dienen een sterkere rol te krijgen en sneller geïnitieerd en ondersteund te worden. Dit betekent
dat tijd van lokale staf of consultants hiervoor gereserveerd dient te worden.
Capaciteit van lokale organisaties
Veel lokale partnerorganisaties beschikten vóór de tsunami over een beperkt logistiek en administratief apparaat. Na de tsunami is dit verslechterd doordat personeel is omgekomen of getraumatiseerd.
Door de grote toestroom van organisaties is de druk op de lokale organisaties hoger geworden. De
organisaties hebben ondersteuning nodig op het gebied van het beheren en toezicht houden op projecten, administratieve en logistieke zaken en communicatie. Het aanstellen van adviseurs ter plekke die
partnerorganisaties begeleiden werkt goed, evenals het contracteren van een accountant. De rollen en
verantwoordelijkheden moeten hierbij goed worden afgestemd. Daarnaast kan uitwisseling van ‘de beste
voorbeeldprojecten’ een ieder helpen.
Continuïteit
Tijdens de noodhulpfase waren veel gespecialiseerde (buitenlandse) medewerkers voor een korte periode aanwezig. Hierdoor was relatief veel tijd nodig voor de overdracht. De overgang van noodhulp naar
wederopbouw vereiste eveneens de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel voor langere termijn.
Dit type personeel was niet altijd direct voorhanden. In de wederopbouwfase worden arbeidscontracten
van langere periodes aangegaan om zo de continuïteit te bewaken.
Begunstigden van de hulp
Er zijn gevallen geweest waar hulp geclaimd werd door mensen die geen slachtoffer van de tsunami
bleken. Om misbruik van noodhulp te voorkomen heeft een aantal SHO organisaties specifieke mechanismen toegepast. Door bijvoorbeeld te werken met lokale administratieve comités, het nemen van steekproeven en het afnemen van vaardigheidstesten. De eerste behoefteonderzoeken die gedaan werden,
dienen verbeterd te worden in kwaliteit en gezorgd moet worden voor consequente en snelle opvolging
van aanvullende, kwalitatief goede onderzoeken.
Daarnaast is het van belang om een betere ‘gender’ balans (man-vrouwverhoudingen) na te streven in
de wederopbouw. Het is wederom belangrijk gebleken om mannen en vrouwen gelijkelijk deel te laten
nemen aan identificatie, planning en uitvoering van wederopbouwactiviteiten. De organisaties besteden
aan ‘gender’ onderwerpen en ‘gender’ specialisten in het programma aanstellen.
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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 van groot belang.
De SHO zijn zich bewust van verschillende etnische gemeenschappen en het belang van een gelijke
behandeling. De ‘Code of Concuct’ en in conflictgebieden het ‘Do no Harm’ principe zijn hier leidend. Het
selecteren van mensen voor een project moet zorgvuldig gebeuren. De ervaring leert door gelijktijdig
activiteiten voor verschillende groepen te ondernemen spanningen voorkomen worden. Uitbreiding van
de doelgroep is gerechtvaardigd om verslechtering van de situatie zoveel mogelijk te voorkomen.

‘Do no Harm’ principe
De intentie van het ‘Do no Harm’ principe is in sommige gevallen niet opgegaan. In Sri Lanka en India
werd aanvankelijk te veel aangenomen dat de vissers de zwaarst getroffen groep waren. Hierdoor hebben
veel organisaties in de beginfase ingezet op het geven van boten. Nu blijkt dat hierdoor de ‘markt’ oververzadigd is geraakt, mensen ten onrechte boten hebben ontvangen of boten die niet geschikt bleken.
Hoewel vissers zeker getroffen zijn, is te weinig gekeken naar wat nu echt de lokale behoeften zijn. Nadat
het effect van deze interventies duidelijk werd, hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers 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.
Flexibele hulpverlening
Flexibiliteit van toegewezen fondsen is noodzakelijk omdat gebleken is dat behoeften bij de getroffen
gemeenschappen kunnen veranderen. Dit kan worden veroorzaakt door gewijzigd overheidsbeleid of de
omstandigheden. In Indonesië hebben bijvoorbeeld de conflicten plaatsgemaakt voor een vredessituatie.
Dit heeft geleid tot een grote behoefte aan vredesopbouwactiviteiten in de wederopbouw programma’s
Ook op prijsstijgingen en marktwerking dient geanticipeerd te worden. Het is belangrijk om goederen
tijdig te transporteren naar gebieden waar activiteiten plaats hebben. Waar mogelijk zullen organisaties
gebruik maken van zee- en luchttransport. Het produceren van eigen materiaal door getroffen kan ook
een oplossing zijn.
Lange termijn visie
Bij de bouw van tijdelijke huisvesting dient rekening te worden gehouden met het feit dat gezinnen hier
gedurende een langere periode (twee jaar) moeten kunnen blijven. Zoals bij zoveel rampen bestond ook
hier de verwachting dat permanente huisvesting spoedig zou volgen. Deze verwachting werd niet bewaarheid. Een lange termijn visie is nodig voor rehabilitatieprogramma’s.
Type hulp
Niet alleen materiële hulpverlening (zoals boten, huizen, goederen), maar ook immateriële belangenbehartiging (zoals rechtshulp, informatie aan slachtoffers en coördinatie) zijn van belang bij zowel noodhulp
als wederopbouwhulp. Een combinatie van beide zorgt voor een versterkende werking. Ondanks de druk
om duidelijk meetbare resultaten te presenteren is het van belang om niet alleen eenzijdig in te zetten op
materiële hulpverlening.
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De SHO lidorganisaties en gastdeelnemers hebben zich sinds 26 december 2004 ingezet voor noodhulpen wederopbouwactiviteiten in de door de tsunami getroffen gebieden. De noodhulpfase is afgerond,
voorbereidingen zijn getroffen voor de wederopbouw en de meeste organisaties zitten in die fase.
De volgende conclusies trekken de SHO bij het verschijnen van de jaarrapportage, die loopt tot en met 31
oktober:
- In de derde tussenrapportage liep het bestedingsritme ter voorbereiding op wederopbouwprojecten wat
terug. Nu, na twee maanden zijn de bestedingen met 42% toegenomen en komen in totaal op € 38,7
miljoen. De verwachting is dat deze trend doorzet, aangezien veel organisaties in de uitvoeringsfase zitten van de wederopbouw. Uitgaven in de wederopbouw zullen een grillig patroon vertonen afhankelijk
van de fase waarin een activiteit zich bevindt.
- De tsunami fondsen zijn voor 73% gecommitteerd aan activiteiten ten behoeve van de getroffen gebieden, dat is € 135,3 miljoen. Ondanks het oponthoud dat de activiteiten soms ondervinden, loopt de
hulpverlening overwegend op schema.
- Een exacte indicatie van de met de noodhulp bereikte aantal slachtoffers is lastig te geven. Een simpele
optelling van de aantallen bereikte mensen zou leiden tot een niet realistische inschatting. Mede gelet
op de onvermijdelijke dubbeltellingen lijkt een schatting van om en nabij de 3 miljoen bereikte mensen
redelijk.
- In vergelijking met de vorige (derde) tussenrapportage hebben zich in de vierde rapportageperiode
weinig nieuwe problemen voorgedaan tijdens de hulpverlening in de getroffen gebieden.
- De organisaties proberen steeds meer te anticiperen op de problemen en hebben knelpunten aangepakt. Er zijn inspanningen gedaan om de coördinatie te verbeteren. Er wordt nauw samengewerkt met
de overheid om zo vaart achter plannen te zetten en eventueel bij te kunnen sturen.
- Het blijft lastig om in conflictsituaties te opereren, er wordt aan de hand van het ‘Do no Harm’ principe
gehandeld en de hulp wordt zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over bevolkingsgroepen om spanningen
te voorkomen.

Leprozen in Atjeh
Het dorpje Kuta Kreng aan de oostkust van Atjeh werd zwaar getroffen door de tsunami. De ramp
overviel ook de kleine kolonie van 90 leprozen die in Kuta Kreng wonen. Vanwege angst en vooroordelen van de dorpelingen waren de leprozen verbannen naar een “uithoek” aan de rand van
het dorp, vlak bij zee. Ze leefden voornamelijk van de visserij. Al de 29 huizen van de leprozenkolonie werden door de tsunami weggevaagd en hun boten vernietigd. Terre des Hommes herbouwt
in samenwerking met lokale organisatie ACH de huizen en schaft nieuwe boten aan. Inmiddels zijn
28 nieuwe huizen gebouwd. Eén van de bewoners is Ahmad (30 jaar). Hij is getrouwd en heeft drie
kinderen. Gelukkig zijn de kinderen niet besmet met het lepravirus. Nadat het gezin alles was kwijtgeraakt prijst Ahmad zich gelukkig met zijn huis. “Het is net een wonder. Het leven was altijd al
moeilijk voor ons. We bleven gelukkig ongedeerd, maar ik had weinig hoop voor de toekomst. En
nu hebben we een mooi huis en een boot terug. Ik verdien weer geld met vissen en de kinderen
kunnen naar school. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst.”
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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
Totaal baten

2
2.1

LASTEN
Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Steun via internationale koepel
Direct verstrekte hulp door de organisatie zelf
Uitvoeringskosten in NL
Uitvoeringskosten ter plaatse
Totaal lasten

3

Balans 31 oktober 2005

196.553.500
11.763.210
184.790.290
1.749.051
186.539.342
Committering

Overmaking

Besteding

76.359.825

48.086.554

25.613.853

38.187.702
15.198.461
3.633.343
1.968.759
135.348.090

38.183.224
5.960.232
1.937.292
1.258.908
95.426.210

6.906.317
3.912.924
1.264.525
1.047.723
38.745.342

51.191.252

91.113.132

147.794.000

Toelichting per rubriek
1 BATEN
1.1 Beschikbaar gestelde SHO-gelden
Lidorganisaties en gastdeelnemers hebben een totaalbedrag van € 196.553.500 ontvangen uit de giro 555 actie.
1.2 Ruimte AKV
De SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers hebben de ruimte om maximaal 6% aan apparaatskosten
(AKV = apparaatskostenvergoeding) uit te geven. Er zullen kosten worden gemaakt voor de coördinatie,
uitvoering en monitoring van de hulpverlening. De organisaties stellen alles in het werk om deze kosten
zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk geld direct aan de hulp ten goede kan komen. Een
aantal organisaties heeft al aangegeven dat zij onder de 6 % blijven. De feitelijke besteding aan apparaatskosten zal in het eindrapport verschijnen.
1.3 Netto SHO tsunami fonds
Na aftrek van de ruimte AKV blijft het bedrag over wat direct aan de hulp ten goede komt.
1.4 Rentebaten
Wanneer de ontvangen SHO tsunami fondsen op de bankrekening worden aangehouden wordt er rente
ontvangen. Deze rentebaten komen ten goede van projectactiviteiten. Gedurende de verslagperiode is
€ 1.749.051 rente ontvangen9.

9 In de derde tussenrapportage was door Unicef een schatting weergegeven van de rentebaten. In deze rapportage zijn
de feitelijke rentebaten opgenomen van Unicef.
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1.3 Totaal baten
In totaal beschikken de lidorganisaties en gastdeelnemers over € 186.539.341 dat aan de hulpverlening
kan worden besteed.
2 LASTEN
2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatste)
De gelden die bestemd zijn voor de uitvoerende partnerorganisaties (ter plaatse) ten behoeve van de
uitvoering van de hulpverlening.
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-lid en -gastorganisatie (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-lid en -gastorganisatie 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-lid en -gastorganisatie.

2.6 Totaal lasten
In totaal is er € 135.348.090 (73%) gecommitteerd waarvan € 95.426.210 (51%) overgemaakt is aan uitvoerende organisaties ter plekke c.q. de internationale koepels, dan wel betaald is door de organisaties zelf.
Feitelijk is hiervan
€ 38.745.342 (21%) in de getroffen gebieden besteed.

3 BALANS
In totaal is er nog een committeringsruimte van € 51.191.252 (27%). Een totaal van € 91.113.132 (49%) is
nog beschikbaar aan liquiditeiten en € 147.794.000 (79%) aan bestedingsruimte.
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Verdeling van de inkomsten van giro 555 per 31 oktober 2005 in € (excl. € 5 miljoen
van ontwikkelingssamenwerking).
Organisatie

SHO tsunami fonds

SHO-lidorganisatie
Mensen in Nood/Cordaid
Nederlandse Rode Kruis
Kerkinactie
UNICEF
Novib
Stichting Vluchteling
Terre des Hommes
TEAR fund
Artsen zonder Grenzen
Subtotaal

37.680.965
30.181.977
28.671.035
23.234.116
20.850.988
16.659.954
12.962.988
10.557.977
0
180.800.000

Gastdeelnemers
Hivos
Habitat for Humanity
Plan Nederland
ZOA Vluchtenlingenzorg
Save the Children
CARE Nederland
SOS Kinderdorpen
TPG Post/ World Food Programme
Family Help Programme
World Vision Nederland
Subtotaal
Totaal

555

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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Samengevat schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie
In deze bijlage worden uitsluitend die activiteiten weergegeven die in voorbereiding of in uitvoering zijn
of al zijn afgerond. Activiteiten die al wel zijn gepland, maar waarvan de voorbereidingen nog niet zijn
gestart, zijn niet opgenomen. Een volledig overzicht van in uitvoering zijnde en geplande activiteiten per
organisatie is te vinden in de deelrapportages, op te vragen bij de SHO.
Bereikte doelgroep
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-lidorganisaties hulp ontvangt. Het is bijzonder ingewikkeld om onnauwkeurigheden te voorkomen.
Internationale koepelorganisaties
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-organisaties waren in staat om weer te geven hoe de
Nederlandse bijdrage is besteed. Een uitzondering hierop vormen het Nederlandse Rode Kruis, Unicef
Nederland en CARE Nederland.
In deze rapportage worden de resultaten voor de noodhulpfase van de gehele operatie van het Internationale Rode Kruis (IFRC if ICRC) 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 of ICRC. De operaties omvatten meerdere sectoren, maar worden in het schema samengevat in
één sector, te weten ‘Livelihood’ (= levensonderhoud).
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
begunstigers van de gehele Unicef operatie weergegeven.
De resultaten die voor CARE Nederland zijn weergegeven zijn behaald met de bijdrage van de SHO en
andere middelen. Op dit moment beschikt CARE Nederland niet over de informatie welke onderdelen
exclusief met SHO tsunami fondsen zijn bekostigd.
ZOA Vluchtelingenzorg heeft de SHO gelden toegekend gekregen voor wederopbouwactiviteiten die in
2006 van start gaan.
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Twee soorten humanitaire hulp
In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van humanitaire hulp:
a. Noodhulp: hulp die voorziet in de eerste levensbehoefte van mensen die zijn getroffen door een ramp
en
b. wederopbouw: het proces en de activiteiten gericht op het herstellen van economische, sociale en psychosociale infrastructuur die beschadigd is door een ramp.
Sectoren hulpverlening
De cijfers in het schema corresponderen met sectoren van humanitaire hulp. Deze zijn:
1. Gezondheidszorg
2. Water & sanitaire
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma management

Levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieën, psychologische ondersteuning, opsporen van vermisten, advocacy en voorlichting.
Water, sanitatie, voorzieningen advocacy en voorlichting.
Voedselhulp, voedingshulp, advocacy en voorlichting.
Landenbouw, visserij, handel. Milieu, transport, huishoudelijke spullen,
advocacy en voorlichting, microkredieten zijn een middel om deze doelen te realiseren
Onderwijs, advocacy en voorlichting
Tijdelijk onderdak, permanent onderdak, advocacy en voorlichting
Rampenvoorbereiding, vroegtijdig waarschuwingssysteem, bescherming, capaciteitsopbouw, monitoring, advocacy en voorlichting
Planning & programmamanagement in het veld, of ondersteuning
monitoring & evaluatie
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Noodhulp in India
Organisatie

Giro
Bereikte
doelgroep

Sectoren

Bereikte resultaten

Kerkinactie
(samen met ICCO)

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

1. Basisgezondheid verstrekt, bewustwordingsactiviteiten
voor gezondheid uitgevoerd, psychosociale hulp gegeven.
2. 62 toiletten gebouwd, 3 open putten geslagen, water
gezuiverd, watertanks, maandverband en schoenen voor
vrouwen en kinderen verstrekt.
3. Voedselhulp uitgedeeld.
4. Distributie van noodhulpgoederen.
5. Speeltuinen en tijdelijke scholen opgezet, schoolmaterialen
verstrekt, studenten vervoerd naar school totdat waterpeil
gedaald is, sportmaterialen verstrekt aan scholen.
6. Tijdelijke scholen gebouwd, huizen gerepareerd en materialen voor tijdelijke huizen verstrekt.
7. Vrijwilligers getraind in rampenparaatheid, vrijwilligers
getraind in gezondheid en gemeenschapsontwikkeling,
cursus traumacounseling voor basiswerkers.

400.221

Mensen in Nood/
Cordaid

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

1. Basisgezondheid en psychosociale hulp verstrekt via
mobiele klinieken, medische hulp, medicijnen, counseling,
educatieve en recreatieve activiteiten, trauma trainingen
aan personeel, hulpmiddelen voor gehandicapten.
3. Bijdrage geleverd aan voldoende voeding met voedselpakketten.
4. Slachtoffers hebben noodhulpgoederen ontvangen, het
inkomen van 561 families is (deels) hersteld, 81 vrouwen
zijn betrokken bij economische activiteiten, 270 personen
zijn ingezet bij geld-voor-werk programma’s, 4 lokale ngo’s
ondersteund in hun werk en overheidslobby door workshops en bijeenkomsten.
5. Kinderen ondersteund bij hervatting onderwijs en schoolverlating voorkomen door materiaal en speciale lesprogramma’s te leveren om achterstand in te halen.
6. 711 families hebben tijdelijk onderdak gekregen,
dakbedekking gerealiseerd.
7. Bijdrage aan het versterken van ngo’s door workshops en
bijeenkomsten te organiseren, oprichten van een coördinatieorgaan, die bijeenkomsten, datacollectie, consultatie,
nieuwsbrieven verzorgd en de ngo’s vertegenwoordigd in
overheidsbijeenkomsten.

83.967

Lidorganisatie
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Novib

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

1. De gezondheidssituatie is op een fatsoenlijk niveau
gebleven, er zijn geen meldingen gedaan van ernstige ziektes of epidemieën uit de projectgebieden.
2. Geen uitbraak van water gerelateerde ziektes gemeld uit de
projectgebieden.
3. Veiligstellen van de voedselzekerheid.
4. Tsunami slachtoffers versterken in levensonderhoud door
geld-voor-werk programma, verschaffen van dekens en
keukengerei, kleding, visnetten en gedeeltelijke steun voor
de aanschaf van catamaran en boten.
5. Kinderen blijven op school en leren door verschaffen van
onderwijsmateriaal.
6. Waardige levensomstandigheden voor ontheemden door
tijdelijk onderdak en reparatie van beschadigde huizen.

68.030

TEAR fund

4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

4. Bevolking voorzien in basisbehoefte door noodhulpgoederen te distribueren.
6. Het onderbrengen van families in tijdelijke huisvesting.

41.175

Terre des Hommes

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting

4. 9005 kledingsets en 400 babypakketten verspreid.
5. 17.650 school pakketten verspreid en 25 scholen hersteld.
6. 140 tijdelijke huizen gebouwd.

26.757

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
6. Huisvesting

3. Voedselzekerheid veiliggesteld door verzekeren van
een continue voedselvoorziening aan getroffen gemeenschappen.
4. Voorzien in noodzakelijke 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
(samen met ICCO)

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

1. Mobiele voorzieningen voor gezondheidszorg georganiseerd, voorlichting gegeven over gezondheid, hygiëne en
sanitatie, medicatie voor ontwormen verstrekt aan kinderen. Psychologische ondersteuning van kinderen, door
directe traumacounseling en indirect, door opzetten van
activiteiten in zgn ‘ Children Circles’ .
2. 31 herentoiletten en 31 vrouwentoiletten gebouwd, 10 wasruimtes gebouwd, 8 waterputten gebouwd en hersteld.
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 zelfhulpgroepen van
vrouwen opgezet om deze te verbinden met inkomensgenerende activiteiten.
5. 5 speeltuinen opgezet, schoolverlaters gaan weer naar
school. Informeel onderwijs aan leerlingen die niet meer
aan het reguliere schoolsysteem deelnemen.
6. Slechte tijdelijke huizen van ngo’s gerepareerd op verzoek
van de overheid, start herbouw huizen.
7. Training in traumacounseling voor leden van basisgroepen
en professionele hulpverleners, pedagogische training van
staf met nadruk op traumaverwerking, training van moeders, verenigd in zgn. ‘Mothers Associations’ op gebied
van kinderbescherming (handel, misbruik, kinderarbeid).

23.567

Mensen in Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg
2. Water en sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting

1. Bijdrage geleverd aan de opvang en verbetering van psychosociale en gezondheidszorg voor (wees)kinderen.
2. Installatie van 2 watertanks.
4. Bijdrage aan het herstel van inkomsten van vissers door
het verstrekken van visnetten, hulp bij overheidssteun,
organiseren van zelfhulpgroepen, leningen verstrekken
voor visnetten, bootreparaties, inkopen etc, aanschaf van 5
nieuwe vissersboten; bijdrage geleverd aan het ondersteunen van vrouwen door het opzetten van zelfhulpgroepen,
trainingen te geven over gezondheid, economische activiteiten, belang van onderwijs en sparen.
5. Bijdrage geleverd aan het ondersteunen van kinderen
en schooluitval voorkomen door schoolkosten te betalen, inschrijvingscampagnes te organiseren en schoolmateriaal te leveren.
6. 36 beschadigde huizen hersteld.

8.075
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1. Gezondheidszorg
2. Water en sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

1. Bewustzijn onder tsunami getroffenen over gezondheidskwesties, herstel van trauma.
2. Voorzien in veilig drinkwater.
3. Toevoeging van 733 buiten beschouwing gelaten adivasi
families in de overheidslijst door te lobbyen voor overheidssteun, voorzien in voedsel aan de families die nog
geen overheidssteun krijgen.
4. Netten en boten aan getroffen families, versterken van
levensonderhoud aan getroffen gemeenschappen door
ondersteuning vee, bootreparatie, landterugvordering en
kleine handelsactiviteiten.

213.630

TEAR fund

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

1. Voorlichten van moeders en kinderen in 20 dorpen over
preventieve gezondheidszorg
3. 1.000 families hebben noodzakelijk inkomen door geldvoor-werk programma.
4. 915 vissers kunnen weer vissen en inkomen vergaren door
bouw van boten met motoren en netten.
6. Bouw van 175 huizen (gestart in augustus).
7. 1 groep van trainers getraind.

10.617

Terre des Hommes

5. Onderwijs

5. 110 leraren getraind.

6. Huisvesting

6. Constructie van 100 huizen gestart.

Hivos

4. Levensonderhoud
7. Rampen
management
8. Programma
management

4. 45 boten, 80 catamarans en 33 buitenboordmotoren zijn
onder vissers verspreid.
7. Projectmanagement capaciteit versterkt van lokale
organisatie
8. De organisatie is in staat de efficiëntie te verbeteren van
het rehabilitatieprogramma en in staat om te communiceren met verschillende organisaties over effectief rampenmanagement.

2.040

Save the Children

1. Gezondheidszorg
5. Onderwijs
6. Huisvesting

1. In 16 dorpen zijn comités en jeugdgroepen opgestart,
bewust gemaakt en getraind (o.a via theater) om meisjes beter te beschermen tegen HIV/AIDS, trafficking en
gedwongen prostitutie.
5. Tussenscholen opgestart waar kinderen van prostituees
en andere kinderen uit tsunami getroffen gebieden onderwijs ontvangen, vorming van 14 comités met 170 leden
draagt bij aan terugdringen van gedwongen prostitutie
en bevordering schoolgang, kinderen hebben een hoger
bewustzijn van hun rechten en komen daar meer voor op.
6. 100 huizen toegewezen en een begin gemaakt met voorbereidingen van de bouw.

66.900

4.559

Gastorganisatie
Habitat for
Humanity
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Noodhulp in Indonesië
Organisatie

Sectoren

Giro

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met ICCO)

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

555

1. 169 vrijwilligers betrokken bij de opzet van medische posten, 3 mobiele klinieken gaven medische zorg aan 2.100
overlevenden, bijdragen geleverd aan het voorkomen van
burnouts en oververmoeidheid, 2 auto’s en motorfiets, trainingen voor vrijwilligers in Atjeh, medische zorg en medicijnen verstrekt, registratie van gehandicapten, gezondheidsdiensten in 9 locaties verstrekt: training gedaan en getraumatiseerden en gehandicapten ondersteund, 36 vrijwilligers
zijn getraind en een coördinator benoemd, andere organisaties betrokken in netwerk van traumacounseling, steun
aan traumacentrum in Nias, medische diensten geleverd
aan 9,000 patiënten (januari tot mei), waaronder 40 operaties, tandheelkunde voor 1.350 mensen (januari - mei), 142
medisch personeel getraind in counseling vaardigheden,
nieuwsbrief (50.000) gezondheidsvoorlichting uitgegeven in
drie kampen.
3. Geen gevallen van honger voorgekomen, voedsel aan
78 families gedurende drie maanden, 13.4 ton voedsel en
noodhulpgoederen voor 2.350 families, 3 maanden voedselpakketten en kookgerei aan meer dan 6.000 ontheemde
families in tentenkampen.
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 aan de hulpverleners in de kampen,
na de crisisfase zijn met hulp van architecten 4 buurthuizen,
10 eenvoudige huizen en een bibliotheek gebouwd, samen
met de bevolking is onderwijs en gezondheidszorg weer
opgestart, economische activiteiten voorbereid en gestart,
op Nias met groot materiaal puin geruimd in 217 gebouwen
in het stadscentrum waardoor de hoofdstad van Nias 70%
schoon is, na puinruimen bevolking ondersteund met bouw
van onderkomens en economische activiteiten.
5. Kinderen ontvingen onderwijsmaterialen en lesgeld.
6. 513 familietenten uitgedeeld, plannen voor permanente
huizenbouw voorbereid, 76 families hebben toegang
gekregen tot een tijdelijk huis.

253.000
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7. Publicatie eenheid opgezet: maandtijdschrift (5.000) en
website in Engels en Bahasa.
8. Twee ACT kantoren zijn geopend, een gezamenlijk
programma wordt uitgevoerd en begeleid door Ernst &
Young.
Mensen in Nood/
Cordaid

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

1. 8 mobiele medische teams, met in totaal 44 mensen hebben bijgedragen aan de medische behoefte, 7 ziekte
surveillancerapporten gemaakt voor 9 lokaties (dorpen
en kampen) in Atjeh om de medische situatie te inventariseren, medische zorg geleverd door gezondheidseenheden op te zetten, coördinatiekantoor met bekwame
staf en communicatiefaciliteiten in Medan functioneel
en ondersteunend voor medische teams, 2 complete kits
(elk voor 10.000 patiënten voor 3 maanden) van medicijnen en 2 ziekenhuistenten ter beschikking gesteld aan
gezondheidsdepartment van Lhokseumawe en een ngo in
Lhokseumawe, verspreiding van ziektes tegengegaan en
gezondheidszorg verzorgd voor ontheemden in afgelegen
gebieden met 7 medische teams.
3. Voedsel gedistribueerd voor 1.370 schoolkinderen aan de
oostkust van Atjeh.
4. 1.000 pakketten voor noodonderdak gedistribueerd voor
1.000 families, zeep ter beschikking gesteld via het ministerie van gezondheid van Lhokseumawe aan 400 vroedvrouwen, 40 maatschappelijk werkers getraind.
6. 1.737 huishoudens hebben tijdelijk onderdak in tent.

Nederlandse
Rode Kruis

4. Levensonderhoud

4. 141.100 mensen in zuiden en oosten Nias zijn voorzien van
schoon drinkwater, 5400 mensen zijn medisch behandeld,
voedsel en hulpgoederen zijn gedistribueerd, behoeften
aan voedsel en hulpgoederen aan meer dan 250.000
mensen voorzien, 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
activiteiten, vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis
hebben meer dan 60.000 lichamen geborgen. 300.000 mensen hebben huishoudelijke pakketten ontvangen, in Banda
Aceh heeft het Rode Kruis een noodhospitaal opgezet,
waar 100.000 mensen zijn behandeld, 3.400 mensen
hebben contact hersteld met hun familie via het familie
tracing programma, In hele programma is 90 ton voedsel
en hulpgoederen (m.n. rijst, suiker, kooktoestellen) gedistribueerd op Nias.

555

78.759

20.500
(+708.000
via IFRC/
ICRC)
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Giro

Novib

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid

1. Consultatie en psychosociale ondersteuning.
3. Distributie van noodhulp voedselpakketten en basisproducten aan slachtoffers.

19.880

Stichting
Vluchteling

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

1. In vier districten op Atjeh zijn 6 pakketten medicijnen en
noodhulpmaterialen uitgedeeld en werden 48 mobiele klinieken opgezet waar basisgezondheidszorg aan de getroffen bevolking werd verzorgd, op 45 locaties verspreid over
3 districten in Atjeh, werden medische diensten aangeboden via mobiele medische teams, medische diensten
werden verzorgd in 30 bestaande klinieken in 3 districten
in Atjeh, noodhulpbehandelingen in Zanioel Abidin ziekenhuis, in 3 districten counseling activiteiten voor getraumatiseerde slachtoffers, in samenwerking met een medische
school in Banda Atjeh werd medische staf geïdentificeerd
en getraind.
2. Op 2 locaties in Atjeh Utara werden lokale mensen opgeleid en ingezet in de muskietenbestrijdingscampagne.
4. 3 kleine projecten uitgevoerd via geld-voor-werk projecten, water en sanitatie en trainingsprogramma’s.
6. Transport van 400 ton noodhulpgoederen voltooid en
distributie via lokale comités en uitvoerende organisaties
voltooid.

26.875

TEAR fund

2. Water en sanitaire
voorzieningen
5. Onderwijs

2. Nieuwbouwplannen ontwikkeld met een waterexpert.
5. Ontwerp van school gemaakt.

34.638

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

UNICEF

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

1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid
van getroffenen (ziekenhuizen, medicijnen, vaccinaties),
pleitbezorging, opzetten van klinieken in alle opvangkampen, identificatie en ondersteuning van niet-begeleide
kinderen, bescherming van vrouwen en kinderen tegen
malaria.
2. Verbeterde water- en sanitaire voorzieningen door toegang
tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en schone
sanitaire voorzieningen, toegang tot 5 l. zuiver drinkwater
per dag per persoon, mogelijkheid tot en gebruik van dagelijkse sanitaire voorzieningen, dagelijkse hygiëne, opzetten
van tijdelijke watervoorzieingssystemen in “spontane”
opvangkampen.
5. 90% van overlevende, schoolgaande kinderen weer naar
school door o.a. het opzetten van 4.667 noodscholen.

1.165.700

555
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Gastorganisatie

Giro

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 in Atjeh en
Nood-Sumatra, opzetten van gemeenschapskeukens in
Atjeh en Nood-Sumatra.
4. Voorzien in noodhulpgoederen voor 5.100 ontheemden in
Atjeh en 600 in Noord-Sumatra.
7. Productie, uitzending en ontvangst van noodinformatie via
radio voor 158 ontheemdenkampen en andere ontheemden, 302 vrijwilligers geworven, opzetten van 2 distributieen coördinatievestigingen, training en/of financiële steun
van 20 (radio)journalisten die bijdragen aan het noodprogramma.
8. Bijdrage aan efficiëntie van programma management.

100.000

Save the Children

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

3. Kwetsbare groepen vrouwen en baby’s zijn geholpen
een moeilijke periode door te komen, 10.870 pakketten
voedingssupplementen voor zwangere en borstvoeding
gevende vrouwen verspreid, op Simeulue loopt distributie
nog door tot en met december 2005.
4. 2.250 families met weinig bezittingen en zonder onderdak
hebben in de noodhulpfase een pakket ontvangen met
essentiële goederen voor het dagelijkse huishouden.

35.240

TNT/WFP

4. Levensonderhoud

4. Logistieke expert ingezet voor ondersteuning voor WFP
operaties, IT en communicatie-infrastructuur opgezet voor
WFP operatie, transportdiensten voor WFP of uitvoerende
partners van WFP.

n.v.t.

555
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Wederopbouw in Indonesië
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Lidorganisaties
Kerkinactie
(samen met ICCO)

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

555

1. In 6 dorpen zijn groepen gevormd en getraind die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van medische programma’s, voeding aan moeder en kind en voorlichting, medische
staf bestaat uit niet-betaalde vrijwilligers, permanente kliniek
opgezet en mobiele kliniek.
2. In Langung zijn 29 van de geplande 350 wateraansluitingen
klaar, in Langkak waren dat er 15, in Gampong Lhok is de
aanleg van de 67 sanitaire voorzieningen bijna afgerond terwijl in Koala Baru de uitvoering 50% is, 37 drinkwaterpunten
gebouwd, 230 pitlatrines gebouwd
4. Onderzoek gedaan naar nieuwe inkomensgenererende
activiteiten, gereedschap en curriculum uitgedeeld, 20
boten gereed, 35 vissersgroepen gevormd, 2 kredietgroepen
getraind, 25 families verdienen een inkomen aan bouw van
boten, economische behoeften geïnventariseerd, drie groepen in Langkak startten economische activiteiten, waarbij
gereedschap en zaaigoed werden verstrek, herbouw garnalenvijvers in Lampaseh Aceh, roulerend fonds gestart met 75
kwetsbare gezinnen voor opzet economische activiteiten.
5. Traumaverwerking is een onderdeel geweest in het lesprogramma, naschoolse activiteiten bestaan uit sport, spel en
tekenen/schrijven, gestimuleerd door publicatie op een muurkrant, 11 scholen met zes lokalen herbouwd en gerepareerd.
6. 32 families wonen in nieuw huis, 117 huizen bijna klaar, 408
huizen bijna klaar; 40 in aanbouw, twee buurthuizen (een per
wijk) in gebruik, 5 huizen klaar, vanwege in eerste instantie
financiële beperkingen en de beperkte beschikbaarheid van
gemeenschappen is de bouw van huizen alleen afgerond
in het zwaarst getroffen dorp, waar het dorpshuis en alle
geplande 82 huizen bijna gereed zijn, in Peunaga Cut Ujong
is met de bouw van 31 huizen begonnen, 20 families wonen
in een goed huis.
7. Onderzoeksrapport naar de huidige politieke, sociaal-economische situatie in het rampgebied uitgezet, 13 ngo’s geïdentificeerd die capaciteitsondersteuning kunnen gebruiken, 6
hiervan hebben financieel technische ondersteuning gekregen, training voor journalisten en managers van radiostations,
herbouw van radiostations in Lamno, Singil en Tapak Tuan,
5.000 radio’s met batterijen uitgedeeld aan ontheemden, Atjeh
Media Centrum geopend, 17 gemeenschapwerkers getraind,
8. ACT coördinatie geregeld, met steun van Ernst & Young
actieplannen voorbereid en eerste cyclus uitgevoerd.

61.000
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Mensen in Nood/
Cordaid

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

555

Giro

1. Behoeftes m.b.t. TB activiteiten geïdentificeerd, eerste
investeringen/ aankopen gedaan voor opstart programma,
mensen geïdentificeerd voor training, 400 vroedvrouwen
via de lokale organisatie bijgeschoold op het gebied van
medische begeleiding van zwangere vrouwen en bevallingen m.n. na rampsituaties.
2. Bijdrage geleverd aan een verbeterde water en sanitaire
voorziening door waterkwaliteit te testen, klaar maken
technische ontwerpen voor water en sanitaire constructie, hygiëne handleiding ontwikkeld voor basishygiëne training; 19 waterputten geslagen, constructie watertorens en
opslag worden gestarten bij 20 scholen.
4. 200 vrouwen getraind in tassen maken, 100 vrouwen
getraind in borduren, herstelwerkzaamheden begonnen
in 12 koffieverwerkingsbedrijven, herstelwerkzaamheden
begonnen in 1 koffieverwerking en exportbedrijf.
5. Ontwerp voor 70 aardbevingbestendige scholen gemaakt
en afgestemd met lokale instanties, specifieke plannen
voor 9 scholen gemaakt, bijdrage geleverd aan organiseren comités door introductiebijeenkomsten te houden
bij 20 scholen, algemene groepsdiscussies te houden
bij 10 proefscholen en gestart met schoolcomités van 10
scholen; 4.985 schoolkinderen in Muara Batu, Seunuddon
en Pusung hebben schooluniform ontvangen, 400 leerlingen kunnen naar school door betaling van schoolgeld,
bijgedragen aan bewustwording en voorlichting door 2
publicaties te maken en te verspreiden.
6. Ontwerp voor 2 modelhuizen gemaakt, gebouwd en afgestemd met lokale bevolking en instanties, tenderprocedure
gestart, identificatie begunstigden in 5 dorpen, inventarisatie
van infrastructuur behoeftes in 1 dorp, behoefteonderzoek
gedaan voor huizenbouw voor docenten van de universiteit.
7. Ondezoek naar behoeften gemeenschap, bijdrage geleverd aan het opzetten van rampenplannen door introductiebijeenkomsten te houden bij 20 scholen, algemene
groepsdiscussies te houden bij 10 proefscholen, inventarisatie omtrent gebruik van scholen voor o.a. reserve watervoorziening en tijdelijk onderdak bij evt. nieuwe ramp.
8. Cordaid kantoren gevestigd in Medan, Lhokseumawe en
Sinabang, 2 projectvoorstellen in eigen beheer (noden en
behoeftes identificeren en rol voor Cordaid, afstemming
andere organisaties en autoriteiten, technisch advies
georganiseerd op het gebied van architectuur en water en
sanitatie, projectdocument opgesteld, lokale partnerorganisaties begeleid bij projectplanning en uitvoer, logistieke
ondersteuning voor de voorbereiding en uitvoer van projecten, veiligheidsanalyse gedaan en aanzet voor veiligheidsbeleid geformuleerd voor Cordaid personeel, werving
aanvullende fondsen voor uitvoer project (nog gaande).

23.185
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Giro

Nederlandse Rode
Kruis

1. Gezondheidszorg
6. Huisvesting

1. TB-programma: implementatie verloopt volgens planning.
De interruptie van de behandeling van TB patiënten door
de tsunami is beperkt gebleven. Gezondheidsprogramma
Nias: gedelegeerde gearriveerd en bezig met onderzoek
van grootste noden, in opvolging van bevindingen Spaanse
Rode Kruis. Daarnaast zijn 1.000 Klamboes lokaal vervaardigd. Deze worden gedistribueerd in Zuid Nias.
6. Constructie project Nias: bouwplannen zijn in afrondingsfase, de eerste fase beslaat de bouw van 53 huizen en 1
school, bouwgoederen zijn aangekocht en de grond wordt
momenteel bouwrijp gemaakt, het hout wordt gratis geleverd door UN, voor het gehele project. Constructie project
Lamreh: bouw van 101 huizen is voor 70% compleet.
School geopend in augustus, einddatum gehele project
uitgesteld naar december 2005 door problemen met aannemers. Tijdelijk onderdak: 500 frames zijn besteld bij 2
verschillende leveranciers.

40

Novib

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

1. Gemeenschapstrauma recuperatie in 4 vluchtelingenkampen in Sabang, trauma counseling van 75 kinderen en
studenten die in de IDP kampen wonen.
4. Microkredietfinanciering van 70 begunstigde vrouwen voor
kleinschalige ondernemingen, inkomensactiviteiten in twee
vissersgemeenschappen, graancultivatie programma voor
100 boeren, coöperatieve handel voor vrouwen opgezet.
7. De staf over basisprincipe van Sphere getraind, sociale
bescherming voor vrouwen is verhoogd, 50 vrouwen geselecteerd en versterkt in hun rol als vrouwenadviseur in
ontheemdenkampen.
8. Vaardige controlers en onderzoekers in Atjeh, goed opgeleide activisten in dataverwerking, management en rapportage, goed opgeleide publieksadvocaten, voorbereidingen voor de formatie van een Nationaal Coördinatie Team
(MoU, subcontracten getekend, projectkantoor gevestigd
in Banda Atjeh, staf aangenomen, communicatieplan, gender advies geschreven en financieringsverzoeken gedaan.

7.450

Stichting
Vluchteling

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

1. De bouw van de kliniek is voltooid en in september officieel geopend en in gebruik genomen; negen mobiele
klinieken zijn operationeel en voorzien in de basisgezondheids-zorg, WHO heeft geen uitbraak van epidemieën
waargenomen, herstel van een kliniek in Lambara Angan
(Atjeh Besar) en voorziening van materialen en medicijnen; herstel van medische diensten in Lapang.
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 economische projecten werden
tijdens de rapportageperiode uitgevoerd, 79% werd uitgevoerd in de visserijsector (botenbouw, botenherstel,
visverwerking en overige infrastructuur, 21% in sector
handel, gezondheid, landbouw, 30 vrouwen volgden een
vakscholingscursus en zijn weer in staat om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien.

71.399
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Giro

TEAR fund

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

1. Beheren van ziekenhuis met 20 bedden en poliklinieken
dagelijks bezoek aan kampen.
4. Boten in aanbouw en activiteiten op het gebied van landbouw en krediet starten 4de kwartaal.
5. Aanwezige gebouwen tijdelijk gebruiksklaar gemaakt en
nieuwbouw gestart.
6. Modelhuizen klaar voor besluitvorming met bevolking.
8. Projectvoorstellen naar grotere ngo’s geleid.

34.638

Terre des Hommes

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

2. 12 waterzuiveringssystemen geïnstalleerd, 2 diepwater
putten geboord.
4. 51 uitgeruste vissersboten verspreid, 1 kleermakersworkshop gestart en uitgerust waar 70 vrouwen de gelegenheid
krijgen om inkomen te verwerven, 47 vrouwen starten
kleermakersbedrijf, 51 kippenboerderijen gebouwd.
5. 1 school gerenoveerd, 3 scholen van schoolmateriaal voorzien, 400 kinderen kunnen naar school door het leveren
van schoolmateriaal.
6. 686 huizen overgedragen.

12.567

UNICEF

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

1. Plan voor psychosociale hulp opgezet en in werking,
primaire en secundaire gezondheidszorg nog gaande,
opzet en uitvoering van een programma op dorpsniveau
tegen ondervoeding in uitvoering, hulp aan de regering bij
het ontwikkelen van systemen voor pleegouderschap in
uitvoering.
2. Personele capaciteit overheid in sector water en sanitatie
met werkers aangevuld, installatie van water en sanitaire
voorzieningen in dorpen, gezondheidscentra en kampen in
uitvoering. Verbeterde hygiëne door de verspreiding van
voorlichtingsmateriaal over hygiëne.
5. Onderwijs aan resterende 10% van de kinderen hervat.
Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem incl.
schoolmaterialen en training onderwijzers, rekruteren van
onderwijzend personeel voor hervatting onderwijs; training
van schoolpersoneel en leerlingen in rampenparaatheid,
vredesonderwijs en ‘life skills’ , locatie voor bouw van 200
tijdelijke scholen bepaald, locatie bepaald, tekeningen
gemaakt en start met bouw en inrichting van 300 permanente aardbevingsbestendige en kindvriendelijke scholen,
herstel en inrichting van 200 bestaande scholen.

374.214

6. Huisvesting

6. In Mulia zijn 50 huizen voor 88% af, 80 huizen is voor 50%
afgerond en in Kramat Luar zijn 50 huizen voor 70% klaar.

Gastorganisatie
Habitat for
Humanity

555
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Giro
120.000

Hivos

6. Huisvesting
7. Rampen management
8. Programma
management

6. 49 huizen hersteld waardoor 49 gezinnen weer onderdak
hebben.
7. Slachtoffers in 158 ontheemdenkampen en andere ontheemden hebben informatie ontvangen door productie,
uitzendingen en ontvangst van radioprogramma’s, technische assistentie aan 20 organisaties en capaciteitsopbouw van 15 lokale organisaties, assisteren van 25 lokale
organisaties bij voorstellen schrijven voor toegang tot
fondsen.
8. Toezicht en evaluatie van Hivos Atjeh programma.

Save the Children

1. Gezondheidszorg
5. Onderwijs

1. Psychosociaal programma ontwikkeld en uitgevoerd op
scholen voor 4.280 kinderen, hiermee een bijdrage traumwaverwerking van deze kinderen, productie van instructievideo voor psychosociale therapie voor ouders en kinderen.
5. Het selectieproces van de scholen is afgerond, contract
getekend met het departement voor onderwijs, start bouw
november 2005.

4.280

World Vision

1. Gezondheidszorg

1. 260 huishoudens hebben toegang tot tijdelijke gezondheidsklinieken, medewerkers aangetrokken voor twee
gezondheidsklinieken in Lamno subdistrict.

1.300

Noodhulp in Myanmar
Organisatie
Novib

Sectoren
1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid

Bereikte resultaten
1. 517 families voorzien van dekens en muskietennetten.
3. 517 families hebben rijst gekregen.

Bereikte
doelgroep
2.415

Wederopbouw in Myanmar
Organisatie
Novib

Sectoren
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

555

Bereikte resultaten
4. 70 gezinnen hebben boten en visnetten gekregen om in
hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, constructie van een brug.
5. Reparatie van school en bureaus verstrekt.

Bereikte
doelgroep
4.690

46
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Noodhulp in Somalië
Organisatie

Sectoren

Giro

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Kerkinactie
(samen met ICCO)

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting

3. Voedselhulp van 1.550 families.
6. Distributie van plastic platen en dekens aan 5.200 families.

40.500

Novib

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting
8. Programma
management

3. Distributie van voedselpakketten met pasta, suiker, rijst en
melkpoeder.
6. Distributie van onderdak materiaal.
8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning,
coördinatie en houdt toezicht op voortgang.

17.874

Stichting
Vluchteling

4. Levensonderhoud

4. Transport van noodhulpgoederen naar Bossasso is gerealiseerd en gedistribueerd.

25.000

Wederopbouw in Somalië
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Kerkinactie
(samen met ICCO)

4. Levensonderhoud

4. Distributie van 10 boten, distributie van visgerei voor 185
vissers.

Novib

2. Water & sanitaire
voorzieningen
4. Levensonderhoud
7. Rampen management
8. Programma
manangement

2. Herbouw van 5 ondiepe putten, boren van 2 diepe putten,
bouw van 5 drinkbakken voor dieren, organisatie van een
watermanagementtraining.
4. Selectie en registratie van geld-voor-werk begunstigden,
vinden van personeel en openen van een veldkantoor,
organisatie van geld-voor-werk training van de staf, aanschaf en huur van machines, verwerving van middelen
voor reparatie wegen, greppels en dam, openen 3 toegangswegen en bouw van dam.
7. Noodhulpproject wordt effectief gemanaged en begeleid,
zowel in Bosasso als in het veld.
8. Novib-staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie
en toezicht houden.

555

Bereikte
doelgroep
485

4.680 (60%
vrouwen)

47

Noodhulp in Sri Lanka
Organisatie

Giro
Bereikte
doelgroep

Sectoren

Bereikte resultaten

Kerkinactie
(samen met 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, ondersteuning gegeven aan ministerie van gezondheidszorg
2. Waterpomp geplaatst.
3. Voedingshulp verstrekt, voedselopslagplaats gebouwd.
4. Goederen verstrekt, vrouwen kunnen weer produceren,
generator geplaatst, meubels verstrekt aan ontheemden.
5. Bouw van school, schoolbenodigdheden verstrekt, schoolbegeleiding voor examenleerlingen.
6. Constructie huizen.
7. Traumacounseling door theologiestudenten in de praktijk
gebracht, training in trauma counseling voor leraren en
vrijwilligers.

36.197

Mensen in Nood/
Cordaid

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

1. 3800 families hebben toegang tot basis gezondheidszorg
en hebben voorlichting gekregen, programma’s preventieve en curatieve gezondheidssystemen opgezet, vrouwen
hebben speciale prenatale en post natale zorg artikelen
ontvangen, families kunnen zich beschermen tegen malaria door uitgedeelde muskietennetten, families mentaal
gesteund door 7 uitwisselingsprojecten en via een opgezet centrum met psychosociale voorzieningen voor een
school, basiskennis en bewustwording gerealiseerd tav
milieuprobleem, verdere behoeften beoordeling voorstel
afvalverwerking management.
2. 3000 families hebben weer veilig drinkwater en basis sanitaire voorzieningen door repareren en constructie van 48
toiletten en het repareren en schoonmaken van 620 bronnen
in Batticaloa, afvalverwerkingmanagement in Trincomalee;
2 nieuwe putten gegraven, 4 beschadigde putten gerenoveerd en enkele putten zijn schoongemaakt, in Batticaloa
zijn 18 putten schoongemaakt, 14 nieuwe putten gegraven
en het water geanalyseerd in 3 ervan, 43 tijdelijke toiletten
gebouwd in Mullativu en 18 permanente toiletten in Batti.
3. 100 personen beschermd tegen ondervoeding.
4. Diversie huishoudelijke artikelen, kleding en zeep gedistribueerd, 125 families in Mullativu, 275 in Batti en 500 in Ampara
hebben geld ontvangen, bijdragen aan herstel van levensonderhoud van vissers door 6600 visnetten en 4652 kano’s te
produceren en distribueren, versterking van lokale visserij
afdeling van het ministerie en de vissersgemeenschap.

123.554

Lidorganisatie

555
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Giro

o

5. 2300 kinderen hebben educatie materialen ontvangen, 8
tijdelijke scholen gebouwd, training leraren.
6. Distributie 593 tenten aan 583 families en 10 scholen, 629
tijdelijke onderkomens compleet.
7. Veiligheids- en rampen managementsystemen opgezet
incl. districts management informatiecentrum en informatie eenheden in het districtssecretariaat, voor coördinatie
van de activiteiten zijn er 3 kantoren opgezet in Galle,
Matara en Kalutara, Dorpsontwikkelingscommissies
gevormd in Mullativu, Capaciteitsopbouw van 85 vrijwilligers, lokale leiders getraind: 2 trainingscursussen voor
80 leiders en 4 werkgroepen, workshop om participatie in
besluitvormingsproces te bevorderen.
Nederlandse
Rode Kruis

4. Levensonderhoud

4. Directe nood 4716 families in Galle, en 4704 families in
Hambantota geledigd door lokale aankoop en distributie
van voedsel en hulpgoederen in samenwerking met het
Sri Lankaanse Rode Kruis. Noodhulp programma is succesvol afgerond, Adequate sanitaire voorzieningen en distributie veilig drinkwater voor 35.000 mensen, voornamelijk
in ontheemdenkampen, directe steun (voedsel en hulpgoederen) voor 200.000 mensen wier huizen zijn vernietigd
en die hun bezittingen hebben verloren, 7000 patiënten
zijn behandeld in deels mobiele klinieken, Onderdak
en essentiële huishouditems zijn verstrekt aan 35.000
families (147.000 mensen), drinkwatervoorzieningen zijn
geplaatst in 13 ontheemden kampen en drie ziekenhuizen,
150 waterputten zijn gereinigd, medische voorzieningen
zijn verstrekt in het noordoosten, 10.000 mensen hebben
gebruikt gemaakt van het tracing programma.

40.000
(+ > 350.000
via
IFRC/ICRC

Novib

2. Water en sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
8. Programma
management

2. Veilig drink water dichtbij de huizen door schoonmaak
volgens het WHO model, enkele latrines gebouwd.
3. Ontheemde gezinnen ontvingen voedsel tot dat overheidsrantsoenen arriveerde.
4. Ontheemden ontvingen middelen voor huishoudelijke
behoefte, zodat zij eigen maaltijden konden koken, slapen
op matrassen etc, hiermee hebben zij hun waardigheid
teruggekregen.
5. Kinderen weer in staat om waardig terug te keren naar
school.
8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning,
coördinatie en monitoring.

134.144

Stichting
Vluchteling

4. Levensonderhoud

4. Alle noodhulpgoederen zijn getransporteerd en aangekomen op de plaats van bestemming, essentiële goederen
zijn verdeeld onder de slachtoffers.

122.477

555
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Giro
3.780

TEAR fund

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

2. Voorzien in drinkwater door waterpompen te leveren.
3. Voorzien in voedsel door voedsel distributie.
4. Organisatie in de hoofdstad getraind in gebruik van microfinanciering, vissers zijn weer instaat hun werk te hervatten door boten/ netten.
6. 180 families hebben tijdelijk onderdak door tenten.

Terre des Hommes

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

1. Slachtoffers hebben medische en trauma zorg gekregen
en zijn geholpen.
2. Mensen hebben drinkwater gekregen.
3. Families hebben voedsel gekregen, babymelk en er zijn
huishoudelijke artikelen verspreid.

UNICEF

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

1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid
van getroffenen, o.a. door aanvoer voldoende medicijnen
voor 150.000 mensen voor 3 maanden, Identificatie en
ondersteuning van niet-begeleide kinderen, pleeggezinnen
gevonden, psychosociale activiteiten voor getraumatiseerde kinderen.
2. Water en sanitaire voorzieningen verbeterd door toegang
tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en schone
sanitaire voorzieningen, toegang tot 20l. zuiver drinkwater
per dag voor 40% van de bevolking in opvangkampen in
uitvoering, 650 bronnen schoongemaakt en 422 waterplaatsen geïnstalleerd, 1150 tijdelijke en permanente
toiletten in kampen, scholen en dorpen, nieuwe badgelegenheden beschikbaar.
5. 80% van overlevende, schoolgaande kinderen terug naar
school, door o.a. opzetten van 3209 noodscholen, meer dan
170 scholen schoongemaakt en noodscholen afgerond.
6. Voorziening van non-food items

600.000

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

1. Voorzien in counseling in 12 medische klinieken in drie
districten, 654 counseling sessies in 2 districten (MataraGalle), 46 religieuze activiteiten in 4 districten.
3. Voorzien in voedsel hulp aan getroffen mensen in Matara,
Ham/ta, Galle, Negombo, Kalutara & Ampara & 2500 mensen werden voorzien van lunch pakketten in twee districten.
5. 7097 kinderen in 6 districten werden voorzien in bibliotheek boeken, bonnen voor schoenen, sportartikelen.
6. 9 tijdelijke huizen gebouwd en constructiemateriaal geleverd.
7. Vissers (mannen en vrouwen) hebben deelgenomen in
workshops.
8. Effectieve levering van noodhulpmateriaal, coördinatie en
efficiëntie.

20.000

10.300 (50%
vrouwen)

Gastorganisatie
Hivos
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Plan Nederland

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

1. Uitbraak van besmettelijke ziekte voorkomen door medicijnen en medische voorraad aan de gezondheidsautoriteiten te leveren voor gebruik in de noodkampen, kwalitatieve goede gezondheidssituatie behouden door medische
middelen te verschaffen aan Tangalle.
2. Uitbraak van water gerelateerde ziekten voorkomen door
100 watertanks voor tijdelijk onderdak en huisbouw terreinen te verschaffen.
3. Ondervoeding voorkomen door voedselvoorraden te verspreiden.
4. Inkomen toegenomen door 1000 toolkits te verschaffen
aan metselaars en timmermannen die hun gereedschap
waren kwijt geraakt, subsidie ter waarde van 250.00 verschaft aan Hambantota Vrouwen Ontwikkelingsfederatie
(HWDF)en Sarvodaya Economsiche Onderneming
Ontwikkeling Diensten (SEEDS) om leningen af te lossen
en nieuwe te verstrekken, herstel van dorpsbanken.
5. Kinderen in staat gesteld om hun onderwijs voort te zetten door terug naar school pakket, school uniformen en
schoenen te verschaffen.
Uitvoering, toezichthouden en evaluatie capaciteit toegenomen door nieuwe lokale/ internationale staf aan te
nemen en aan het werk zetten.

208.148

World Vision

6. Huisvesting

6. 300 huishoudens zijn in staat geweest om tijdelijke huisvesting te vinden door de bouw van 300 semi permanente huizen

1.500

Wederopbouw Sri Lanka
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met ICCO)

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

555

1. Mobiele klinieken georganiseerd, patiënten verwezen naar
ziekenhuis, bijeenkomsten gezondheid- en voedingsvoorlichting georganiseerd o.a. op scholen, traumacounseling
verleend.
2. waterput en toiletten gebouwd.
4. Slachtoffers in contact gebracht met organisaties die
netten verstrekken en boten en motoren repareren, cursussen vervaardigen kokosvezelproducten uitgevoerd,
behoeften geïnventariseerd, productiematerialen verstrekt
voor landbouw, winkeliers ondersteund, verbetering van

7.581

51

Giro

5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen
management

de keuken van een opvangcentrum, generator geplaatst,
startkapitaal voor inkomensgeneratie uitgegeven, vissersboten en vistuig uitgegeven.
5. Schooluniformen en schoenen verstrekt, sport en culturele
activiteiten georganiseerd om kinderen te stimuleren naar
school te gaan.
6. Tijdelijke behuizing geconstrueerd, grond en eigendomsrechten voor huizen verkregen, start huizenbouw, huizen
hersteld.
7. Voorlichting voor participatie van de bevolking bij rehabilitatie dmv straattheater, cursus aan veldwerkers gegeven
in pleitbezorging en lobby.

Nederlandse Rode
Kruis

4. Levensonderhoud
6. Huisvesting
7. Rampen
management

4. Aankoop boten, motoren en netten voor visser in BataAtha en Gurupokuna, hand-over ceremonie gepland voor
half november en half december, ook aankoop van 1
benzinepomp (voor boten), bouw in november, 59 touwmaak-machines (spinnewielen) zijn geleverd, evenals
5,000 kilo grondstoffen, verdere ondersteuning gepland
in marketing en het opzetten van een sterker samenwerkingsverband, groentekwekers zijn getraind en hebben
zaden, (kunst)mest en andere benodigdheden gekregen
om groenten te kunnen verbouwen evenals beginkapitaal
vooral om de grond ‘plantrijp’ te maken, begeleiding vindt
de komende tijd plaats, de behoefte aan een ‘business-training’ wordt onderzocht, tijdelijke vismarkt is gebouwd met
50 visstalletjes, voor het winkeliers project zijn contacten
gelegd met lokale NGO’s.
6. Voortgang onderhevig aan wijzigend beleid van de overheid en aanstaande verkiezingen.
7. 6 workshops gegeven, Rode Kruis staf en vrijwilligers
getraind in beoordeling van lokale capaciteit en kwetsbaarheid op gemeenschapsniveau. Branche ontwikkeling
van Galle branche van Rode Kruis: project management
workshops uitgevoerd.

Novib

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

1. Capaciteit vergroot van schoolhoofden en staf van lokale
NGO staf en overheid om psychosociale symptomen te
herkennen bij mensen met wie zij werken en adequate
follow up aan te geven, religieuze en culturele activiteiten
voor tsunami getroffen kinderen, levensonderhoud diensten in samenwerking met psychosociale diensten hebben
mensen terug naar de normaliteit van de dag gebracht.
2. Constructie van drinkwater aansluitingen voor 50 huizen
heeft de toegang tot veilig drinkwater verbeterd.
4. Distributie van gebruiksvoorwerpen, middelen en klein
startkapitaal voor mensen om inkomensgenererende
activiteiten te starten, capaciteitsopbouw (zaken ontwikkelingstraining) voor getroffenen.

555

1.291

18.901
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Giro

5. Onderwijs
6. Huisvesting
8. Programma
management

5. School ontworpen en goed gekeurd door ministerie van
onderwijs, fundering van 4 scholen zijn gelegd.
6. 53 gezinnen wonen in een veilige woning, 3 huizen onder
constructie.
8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning,
coördiantie en monitoring.

Stichting
Vluchteling

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

1. 12 artsen zijn succesvol getraind om psychisch zieke
patiënten te behandelen, hiervan hebben 7 artsen een
specialisatie graad behaald en zijn bevoegd om collega’s
te trainen, voorbereidingen zijn getroffen voor constructie
van een kliniek in Ampara district, 35 directeuren en 6
leerkrachten hebben module I van de psychosociale training gevolgd, gemiddeld zijn er 38 mobiele klinieken per
maand geweest, gedurende de afgelopen 3 maanden, 58%
van de geplande zwangere vrouwen is inmiddels bereikt,
bij 48% van de kinderen tot 3 jaar is de vaccinatiegeschiedenis nagegaan, 72% van het totaal geplande aantal consultaties in 2005 is verricht.
2. 2 waterputten en 10 toiletten zijn hersteld
4. 4 mijnenvelden zijn onderzocht, 829 explosieven en ammunitieresten zijn opgeruimd, In 9 dorpen zijn de risico’s op
mijnen onderzocht, 112.379 m2 land is onderzocht, ontmijnd en vrijgegeven voor bewoning, 3096 inwoners zijn
geïnformeerd over de ontmijnings-activiteiten en risico’s,
werkgelegenheidsprogramma is nog in de opstartfase en
trainingen zijn volop bezig, via Cash for Work hebben 489
families. Verbetering van hun levensonderhoud ondervonden, 8 km2 land is schoon- en begaanbaar gemaakt en 2
km drainage systemen zijn hersteld, Vrouwenorganisaties
en families hebben juridisch steun verkregen.

19.131

TEAR fund

1. Gezondheidszorg
2. Water en sanitaire
voorziening
4. Levensonderhoud
8. Programma
management

1. Familiebezoeken en surveys gedaan voor psychosociale
hulpverlening.
2. 3 waterputten gerealiseerd voor drinkwater.
4. 177 vissers hebben weer inkomen door te voorzien in boot
en materialen.
8. Staftraining gerealiseerd mbt planning, monitoring en
evaluatie.

16.517

Terre des Hommes

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

1. patiënten hebben behandeling gekregen.
2. Drinkwater geleverd.
4. 3.782 families hebben uitkering gekregen, workshop om
visboten te maken opgezet, 347 kano’s verspreid, 1160 nesten verspreid, 4 gemeenschapscentra gebouwd, inkomensgenererende goederen van 256 vrouwen vervangen.
5. 2 ECE centra’s worden gebouwd.
6. 184 huizen overgedragen.

18.188 (50%
vrouwen)

555
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Giro

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

1. Voorkomen van uitbraak van besmettelijke ziektes door
vaccinaties en verstrekken van Vitamine A, bouw van
medische centra is in voorbereiding, plan voor psychosociale hulp opgezet en is in werking.
2. Toegang tot zuiver water in terugkeer woonplaats nog in
uitvoering, bouw van 4400 tijdelijke en permanente toiletten in doorgangskampen, scholen, gezondheidscentra en
dorpen zijn in uitvoering, toegang tot nog eens 6300 waterplaatsen en 1600 badgelegenheden zijn in uitvoering.
5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem incl.
schoolmaterialen en training van onderwijzers, hervatting
van onderwijs van de resterende 20% van overlevende,
schoolgaande kinderen, levering van materialen, waaronder 7000 stoelen en 3000 banken, vrijetijdsartikelen voor
schoolgaande kinderen verdeeld, materiaal voor 120.000
schooluniformen geleverd.

830.150

CARE Nederland

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

1. Bijdrage geleverd aan het verbeteren van de psychosociale situatie van getroffen huishoudens door opnieuw
toegang te krijgen tot radio programma’s waaronder
nieuws en amusement.
2. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeterd
door de bouw van 23 putten en 118 latrines.
4. Herstel van levensonderhoud voor vissers door 11 boten,
20 kano’s te verspreiden, 333 huishoudens leningen gegeven evenals 564 tool kits, 27 water pompen en pesticide
spray pakketten geleverd, 12 naaimachines en accessoires gegeven, 7 detailhandel winkels opgezet.
6. Onderdak geboden aan 452 huishoudens door de bouw
van 452 overgangshuizen.

12.902

Family Help
Programme

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

2. Eerste aanvragen gedaan bij het betreffende departement
voor aansluiting en voorziening van water, watervoorziening wordt geleverd wanneer de huizen klaar zijn en de
waterleidingaansluitingen zijn gemaakt.
4. 45 vissers zijn instaat om in hun levensbehoefte te voorzien.
5. schoolbenodigdheden zijn geïnventariseerd evenals de
mogelijkheid om in de buurt van het kamp naar school te
gaan.
6. Land is aangekocht en bouw is gestart.
7. Projectcoördinator, projectdirecteur, bouwopzichter aangesteld.

UNICEF

Gastdeelnemer

555

690
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Giro
7.5 00

Hivos

4. Levensonderhoud
7. Rampen management
8. Programma management

4. Bijdrage aan het herstellen van levensonderhoud van vissersgemeenschappen door 388 boten, 91 motoren te repareren en 3 boot bouwcentra in Ampara, Galle en Matara
op te zetten.
7. Toename van de lokale capaciteit door vissersmannen en
-vrouwen deel te laten nemen in workshop, training en
lobby activiteiten, lokale organisaties die post-tsunami
projecten implementeren worden ondersteund in hun
monitoring en rapportagesystemen.
8. Effectieve levering van noodhulp materiaal, coördinatie en
efficiëntie.

Habitat for
Humanity

6. Huisvesting

6. 17 huizen gebouwd alleen elektriciteit moet nog geïnstalleerd worden, 29 huizen dak geplaatst alleen muren
gestuukt en vloeren gelegd, 134 huizen bevinden zich in
verschillende bouw stadia.
In Trüncomalee zijn 16 huizen afgebouwd, 11 huizen zijn
momenteel in de laatste fase van afbouw en 34 huizen
bevinden zich in verschillende bouwstadia.

Plan Nederland

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

1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomend door
handhaven van medicijnen en medische voorraad voor
ministerie van Gezondheid en staatsfarmacie voor kinderen en volwassenen, hierdoor goede en kwalitatieve
gezondheidssituatie behouden, stress en psychosociale
impact van de tsunami is verminderd waardoor een normaal leven min of meer is behouden, dit is bewerkstelligd door training van capaciteitsopbouw van Plan staf
en leden van de gemeenschap zodat een psychosociaal
ondersteuningssysteem in de gemeenschap gevestigd kon
worden, getroffen gezinnen krijgen geboortecertificaat en
identiteitskaart, ondervoeding voorkomen door oorzaak
van ondervoeding te achterhalen.
4. Toegenomen inkomen door basis en beroepstraining.
5. Leraren zijn capabeler om met zorgen van tsunami getroffen kinderen om te gaan doordat schoolpersoneel getraind
is, kinderen kunnen bij iemand terecht die naar hun zorgen
luister en helpt met oplossingen te vinden.
6. herbouw van 112 woningen, voltooiing van 7 model huizen
in drie vestigingslocaties, toegenomen aandacht voor kinderveiligheid.
8. Nieuwe lokale en internationale staf aangenomen waardoor de capaciteit van implementatie, monitoring en evaluatie is toegenomen.

963.320

World Vision

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

4. 1500 mensen hebben toegang tot semi permanente huizen.
5. 17 semi-permanente leeskamers voor kinderen gebouwd,
9 semi-permanente kleuterscholen gebouwd.

1500

555

71

55

Noodhulp in Thailand

Giro

Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Novib

1. Gezondheidszorg
2. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
7. Rampen
management

1. Medische hulp verleend; 43 religieuze ceremonies georganiseerd voor 3.000 migranten; 10 maatschappelijk werkers
getraind in gezondheidszorg.
2. Voedselhulp verstrekt in 11 districten.
4. 273 migranten geholpen bij het verkrijgen van tijdelijke
arbeidsvergunningen (33% vrouwen)
7. Aantal overleden migranten in kaart gebracht (700 tot
1.000); eveneens vermiste migranten (2.500); traumacounseling voor 7 families waarvan een ouder is overleden, 2
wederopbouwcentra opgericht.

Bereikte
doelgroep
10.558

Wederopbouw in Thailand
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Novib

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

1. 626 patiënten toegang tot medische zorg en ziekenhuis,
250 monniken namen deel aan religieuze ceremonies om
doden en vermiste personen te herdenken.
2. 76 toiletten gebouwd die ten goede komen aan 20
gemeenschappen (4000 migranten), 10 waterputten (1100
migranten) geslagen.
4. 20 stafleden en vrijwilligers getraind in arbeidsrecht en
beleid, werkvergunningen. Uitwisselingsbijeenkomst voor
vrouwen over arbeidsrecht en geweld op de werkvloer, 47
migranten verzekerd van een registratiekaart.
5. 27 kinderen hebben een geboortebewijs gekregen waardoor zij o.a. toegang hebben tot onderwijs.

6.654

Terre des Hommes

4. Levensonderhoud

4. 21 vrouwelijke kostwinnaars leiden een winstgevend klein
bedrijf.

21

555
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Bijlage 4

Giro

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 partners

Mensen in Nood/Cordaid

Boot voor Boot
Actie voor Zuster Madeleine
Stichting Nedsom
VSO medische ass.
St. Waterhelp Aqua4all
Centrum geweldloze communicatie
St. world partners
Stichting Kerala
Ondersteuning hulp Sri Lanka
SVHO (Stichting Vrijwillig Samenwerkende Hulporganisatie
Ontwikkelingslanden)
Melania
Unie van Soroptimisten
Lions werkgroep Indonesië
Rotary Amsterdam Landsmeer
Lions Naarden Bussum
SUM (Stichting Udenhout Mondiaal)
Marco Polo Cycling Club
Lions Club Zevenhuizen
St. Isai Ma(I)Yam
St. Medi-aid Holland Sri
Horizon Holland-Medemens in Aactie
Stichting Raja Sri Lanka
Waste
Miva (Missie vervoersmiddelen actie)
KNCV Tuberculose fonds
Stichting Motherhood
Mama Cash
CMC (Centraal Missie Commissariaat)
ICET (International Centre for Emergency Techniques)

Kerkinactie
(samen met ICCO)

ADRA – Adventist Development and Relief Agency
(Nederland)
BBO – Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking
Dorcas Hulp Nederland
Free Voice
Hivos/ WUSC – World University Services of Canada
Kleine initiatieven – Petra Groot Enzerink
Leger des Heils Nederland
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Stichting Howu-Howu
Stichting Lampuuk Atjeh (Leusden)
Stichting Wederopbouw Atjeh (SWA)
Stichting Red een Kind
Stichting Edukans (tbv Curch of South India Synod)
Stichting Woord en Daad
YMCA Nederland (Atjeh)

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

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)
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Bijlage 5

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

Land
India

SHO-lidorganisatie &
gastdeelnemer

Uitvoerende organisatie

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•
•
•
•

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 (WCC Networks of Dignity for Children)

Mensen in Nood/Cordaid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association
UNNATI - Organisation for Development Education
CHAI - The Catholic Health Association of India
SED - Social Education for Development
RUC - Rural Uplift Centre
RUCODE - Rural Community Development of India
Kalvi Kendra
People Watch
TRRC (CEDA TRUST) - Tsunami Relief - Rehabilitation Coordination
KRRC - Kanniyakumari Rehabilitation Resource Centre
CCOORR - Christan Council for Rural development and Research

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

Terre des Hommes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hivos

• South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS)
• Catalyst Management Services (CMS)
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Brother Siga Social Services Guild (BSSSG)
Integrated Rural Development Centre (IRDC)
Shanthana Human Welfare & Educational Trust (SHWET)
New Life
Renaissance Trust
Social Unit for Community Health and Improvement (SUCHI)
Manush Kylasanahalli
Rural Organisations for Poverty Eradication Services (ROPES)
Rural Association for Integrated Development (RAID)
Rural Action in Development Society (RAIDS)
Rural Institute for Community Education (RICE)

59

Indonesië

Giro

Save the Children

•
•
•
•
•
•
•

Save the Children UK
Nature
Sravanti
Sards
Help
Camel
Action

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4InDev
Acehkita – Yayasan Acehkita
ACT-CWS Church World Service Indonesia
ACT-YEU Yakkum Emergency Unit
ACT-YTB Yayasan Tangguh Bencana
BNKP-Banua Niha Keriso Protestan
Elsaka-Center for Study and Policy Advocacy (Banda Aceh en Nias)
Eye on Aceh
Flower of Aceh
ICW – Indonesia Corruption Watch
JKMA Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh
JKPP – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Koalisi NGO Ham
Kontras
KTP – Komunitas Tikar Pandan
NU – Nahdlatul Ulama Aceh
PAPAN – Yayasan Pembela Petani dan Nelayan
PASKA – Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh Pidie
PBHI – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia Indonesia
PBI – Peace Brigades International Indonesia Project
PCC- People Crisis Centre
Protestantse Kerk Nias (Pelmas BNKP – Banua Niha Keriso Protestan)
PULIH – Foundation for Trauma Recovery and Psychosocial Intervention
RATA Banda Atjeh
RPUK – Khairani an Rpuk
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
YSKD – Yayasan Sinar Kasih Desa

Mensen in Nood/Cordaid

•
•
•
•
•
•

Cordaid Medan, Loksimaweh, Sinabang
Perdhaki
PPKGO - Persatuan Petani Kopi Gayo Organik
CV Trimaju
Insist - Indonesian Society for Social Transformation
Aman - Asian Muslim Action Network/ Asian Resource Foundation (ARF)
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Nederlandse Rode Kruis

• Indonesische Rode Kruis /Palang Merah Indonesia(PMI)
• Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve
Maan Verenigingen (IFRC)
• Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)
• Stichting Howu-Howu
• Soroptimist International Jakarta
• Belgische Rode Kruis
• Spaanse Rode Kruis

Novib

• Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK)

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

Terre des Hommes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hivos

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

Forum Solidaritas Masyarakat (FOSOMA)
Solidaritas Korban Sunami (SKS)
Forum Bangun Aceh (FBA)
Yayasan KKSP
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS)
Helen Keller Foundation
Suara Hak Asasi Manusia di Jakarta(SHMI)
PCC
Forum LSM Aceh
Yayasan Solidaritas Sehat (YSS)
Yayasan Bumi Kita (YBK)
UNIMA
Masyarakat Pesisir Pantai (MAPAN)
Aceh Concern on Humanity (ACH)
Lamkoeta
Civil Solidarity of Aceh (CISA)
Yayasan udep Saree (YUS)
Badan Rehabilitasi Lingkungan Hidip Aceh (BARLINA)
• LPAM-Nias
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Save the Children

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOS Kinderdorpen

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

TNT/WFP

• United Nations World Food Programme, Italy

World Vision

• World Vision Indonesia

Myanmar

Novib

• Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)

Somalië

Kerkinactie
(samen met ICCO)

• EKD Germany Diakonie Emergency Aid (DBG (Daryeel Buisho Guud)

Novib

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

Stichting Vluchteling

• UNHCR

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Mensen in Nood/Cordaid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cordaid Sri Lanka
Sedec (Caritas Sri lanka)
FCE - Foundation for Co-existance
NAWF - National Anti War Front
SEED - Social Economical & Environmental Developers
HDO - Human Development Organisation
EHED - Eastern Human and Economic Development Centre Trinco
TDDA - Trincomalee District Development Association
Shantiham
SWEED - Social Welfare Economic and Environmental Developers
Weavers Ampara

Sri Lanka

555

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

Stichting Vluchteling

•
•
•
•
•

TEAR fund

• Strömme Foundation

Terre des Hommes

• Small Fishers Federation Lanka (SFFL)
• Makandura Children’s Village
• Mentally Handicapped Children & Families Educational Project
(MENCAFEP)
• Jeeva Jothy

CARE Nederland

• CARE Sri Lanka

Family Help Programme

• Family Help Programme Sri Lanka

Hivos

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

Plan Nederland

• Plan Sri Lanka

World Vision

• World Vision Lanka

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•

Novib

• Tsunami Action Group (TAG)

Terre des Hommes

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

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

63

Bijlage 6

Giro

Gebruikte acroniemen
ALNAP

Active Learning Network for Accountability

AKV

Apparaatskostenvergoeding

BRR

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

GAM

separatistische beweging Vrij Atjeh

IDP

Internally Displaced Person

LTTE

Liberation Tigers of Tamil Eelam

NGO

Niet Gouvernementele Organisaties

OCHA

United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs

SHO

Samenwerkende Hulporganisaties

TAFREN

Task Force for Rebuilding the Nation

TEC

Tsunami Evaluation Coalition

VN

Verenigde Naties
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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 slachtoffers van natuurrampen, oorlog of armoede. Mensen in Nood richt
zich op noodhulp; zoals het verstrekken van drinkwater, voedsel, tenten en medicijnen. Na de noodhulpfase bouwt Mensen in Nood samen met de getroffen bevolking zo snel mogelijk hun leven weer op; door
de bouw van scholen, huizen en het steunen van bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten, waardoor
mensen in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. Mensen in Nood werkt altijd samen met lokale partnerorganisaties. Veerkracht en motivatie van de getroffenen is het uitgangspunt voor een betere toekomst:
hen helpen zichzelf te helpen. Mensen in Nood maakt samen met Vastenaktie, Memisa en Kinderstem
deel uit van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Het Nederlandse Rode Kruis werkt op veel plekken in de wereld om slachtoffers van rampen bij te staan.
Snel ter plekke met noodhulp, nauwkeurig in de wederopbouw. Het Nederlandse Rode Kruis werkt altijd
samen met haar lokale zusterorganisaties en betrekt de bevolking intensief bij de hulpverlening. Samen
met de Internationale Rode Kruisbeweging helpen we wereldwijd miljoenen mensen met hulpgoederen,
onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan
mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die
het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en
onafhankelijke organisatie.

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 met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Ons doel is, mensen in de derde wereld mogelijkheden te bieden om te bouwen aan hun eigen leven en
dat van hun kinderen. Wij hebben de ontwikkeling van de hele mens op het oog en richten ons daarom
niet alleen op materiële, maar ook op psychologische, sociale en geestelijke aspecten. Daarbij maken wij
geen onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.
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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.
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Gastdeelnemers
CARE Nederland zet zich in voor noodhulp en wederopbouw. Jaarlijks steunt CARE Nederland wereldwijd
3.000.000 slachtoffers van natuurrampen en oorlogen, zodat ze weer kunnen bouwen aan een eigen toekomst. Dare to make a difference.
Family Help Programme Holland-Sri Lanka richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten
in de Sri Lankaanse maatschappij en stelt zich daarbij nadrukkelijk tot doel, daar waar mogelijk, de zelfstandigheid van mensen te vergroten, hun ontwikkelingsmogelijkheden te verbeteren en zo bij te dragen
aan de mogelijkheid van mensen om zelf vorm te geven aan hun toekomst. Het FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen in Sri Lanka ongeacht sekse, ras, geloof of politieke overtuiging. Wij doen dit samen met
onze partnerorganisatie op Sri Lanka waardoor we vraaggericht kunnen werken. Zij weten wat nodig is
binnen hun cultuur en maken de doelstelling van het Family Help Programme Holland-Sri Lanka daardoor
tot een succes.
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.
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.
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.
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 de SOS-kinderdorpen zijn ook scholen en medische en sociale centra die tevens toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap
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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.
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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SHO/actiesecretariaat
Kerkinactie
(030) 800 05 55
info@giro555.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Polly Breur (persvoorlichting SHO),
telefoon: (06) 23 96 65 65. Voor informatie over de specifieke hulpactiviteiten per SHO-organisatie
kunt u contact opnemen met:
SHO-organisaties:
Kerkinactie
Novib
Mensen in Nood
Nederlandse Rode Kruis
Stichting Vluchteling
TEAR fund
Terre des Hommes
Unicef
Artsen zonder Grenzen

Wim Brouwer
Paul van Tongeren
Marjolein Hammink
Anna Kodde
Tirsa Hofstee
Suzanne Vermeulen
Esther Adam
Roy van der Ploeg
Annelies van Dijk

(030) 880 17 86
(070) 342 16 44
(070) 313 62 70
(070) 445 58 52
(070) 346 89 46
(0343) 514 844
(070) 310 50 00
(070) 333 93 32
(020) 520 89 57

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

Camille Fontyn
Paul Koets
Francis Beelaerts van Blokland
Danielle Friskes
Otto Kamsteeg
Inez de Graauw
Marjolein Lankhout
Anthea van der Berg
Jacqueline Blokhuis

(070)
(023)
(070)
(020)
(055)
(070)
(020)
(033)
(053)
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310 50 50
547 48 14
376 55 34
549 53 35
366 33 39
338 44 48
408 01 90
464 34 44
475 74 73

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

235 387 16
515 736 83
225 240 28
209 594 78
251 886 34
418 892 55
204 992 95
538 400 98
505 053 05

(06) 514 096 95
(06) 484 202 58
(06) 192 604 18
(06) 385 359 77

(06) 512 778 32
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Jaarrapportage SHO-actie
‘Help slachtoffers aardbeving Azië’
December 2005
Eén jaar na de Tsunami

Actie Aardbeving Azië

Uw geld
wordt goed besteed

Giro 555
Hoe?
Kijk op www.giro555.nl

S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S AT I E S

Den Haag

Van opbrengst
naar opbouw

555

555

SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES: ARTSEN ZONDER GRENZEN, KERKINACTIE, MENSEN IN NOOD/CORDAID,
NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND, TERRE DES HOMMES, UNICEF NEDERLAND

