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Begrippenlijst

Committeringen
De financiële verplichtingen die de gevende organisatie heeft ten opzichte van de uitvoerende organisatie
in het getroffen gebied met betrekking tot een project dat de uitvoerende organisatie heeft voorgesteld.
Overmakingen
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, te behalen aan het eind van de activiteiten, 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. Tussentijds en na afloop rapporteert de uitvoerende
organisatie over wat is bereikt aan resultaten.
Sectoren
Activiteiten in het kader van noodhulp en wederopbouw kunnen worden ingedeeld in sectoren. Het gaat
hier om sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid (zie ook bijlage 3).
Monitoring
Het volgen van planning en uitvoering van projecten door de gevende en uitvoerende organisatie met
behulp van een van te voren vastgestelde methode of instrument (proces en / of producten).
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Afkortingen
ALNAP

Active Learning Network for Accountability

AKV

Apparaatskostenvergoeding

BRR

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Indonesië)

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CBO

Community Based Organization

ECE

Early Childhood Education center = ‘Kleuterschool’

GAM

separatistische beweging Vrij Atjeh

IDP

Internally Displaced Person = Ontheemde

LTTE

Liberation Tigers of Tamil Eelam

MFI

Micro Finance Institutions = Instellingen die kleine kredieten uitgeven

NGO

Niet Gouvernementele Organisatie

NFI

Non Food Items = Noodhulpgoederen

OCHA

United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs

OVC

Orphans and Vulnerable Children = Wezen en kwetsbare kinderen

SHO

Samenwerkende Hulporganisaties

TAFREN

Task Force for Rebuilding the Nation (Sri Lanka)

TEC

Tsunami Evaluation Coalition

TLC

Temporary Relocation Centres = Tijdelijke wooncentra

VN

Verenigde Naties

tsunami
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Voorwoord

Voor u ligt de 5e rapportage van de SHO over de tsunami actie. De vorige rapportage telde 70 pagina’s,
deze 85. Het verschil zit in de lengte van bijlage 3, waarin de organisaties de resultaten van de hulpverlening presenteren. In een half jaar is veel voortgang geboekt. De committeringen en bestedingen zijn
substantieel toegenomen, de laatste met 34% ten opzichte van december 2005.
Na de noodhulp is er een periode geweest dat de wederopbouw moest worden voorbereid. In het tweede
en derde kwartaal van 2005 werden er relatief weinig nieuwe projecten gestart. Na behoefteonderzoek
onder de getroffen bevolking en het oplossen van o.a. grondeigendomskwesties kon de wederopbouw
vanaf oktober pas goed op gang komen. 80% van de verkregen fondsen uit de Nationale Actie is per
31 maart toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouwprojecten. Voor het einde van dit jaar zal
dat 100% zijn.
Ook in deze rapportage schrijven we over de uitdagingen die wij in de uitvoering zijn tegenkomen. Niet
alles gaat even gemakkelijk. Voor organisaties die vaker met het bijltje van noodhulp hakken, is dat geen
verrassing. Bij acute noodhulp staan de neuzen van alle betrokken vaak wel dezelfde kant uit. Iedereen wil
mensenlevens redden. ‘Iedereen’ is soms wel wat veel en coördinatie van noodhulp is moeilijk. Bij de
wederopbouw komen er weer andere belangen om de hoek kijken. Van de overheid, van particuliere
aannemers, van de getroffen bevolking en ook van internationale en lokale hulporganisaties. De wederopbouw is complex en regelgeving speelt een grote rol.
Uit het Nederlandse publiek komen vragen of de hulporganisaties hun geld wel goed besteden. Mensen
hebben hoge verwachtingen. Maar de enorme omvang van de ramp en de onvoorstelbare immateriële en
materiele schade poets je niet zo maar weg. Bovendien willen we betere levensomstandigheden dan voor
de tsunami realiseren. Dat kost tijd, zoals we dat ook herinneren uit onze eigen wederopbouwjaren.
Met rapportages als deze en de informatie op de website (www.giro555.nl) willen wij op een transparante
manier verantwoording afleggen van onze financiële en inhoudelijke keuzes. Deze zomer brengen de SHO
ook nog een jaarrapport met accountantscontrole over 2005 uit.
Soms dreig ik door mijn functie af te dwalen van de mensen om wie het gaat in de hulpverlening na de
tsunami. Maar als ik een verhaal lees als dat van Nur Afika (33 jaar) uit het dorpje Lampu Kawat in Atjeh
ben ik weer bij de les. Op 26 december vluchtte zij met haar gezin voor het water en een jaar woonde ze
in een tent. In februari stapte ze haar nieuwe huis binnen. Het gezin trotseerde de hitte, de muskieten en
Nur Afika beviel in de tent van een tweede dochter. Zodra ze de kans kregen, hielpen Nur en haar man
Muhammad mee met het bouwen van hun huis. Ze wilden niets liever dan zo snel mogelijk terug naar
Lampu Kawat. Daar was het leven altijd goed geweest. Hun huis is klaar en Muhammad, die visser is,
heeft een nieuwe boot gekregen.
Bert Boer, voorzitter Samenwerkende Hulporganisaties
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1. Inleiding
In deze vijfde tussenrapportage leggen de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) verantwoording af
over de bestedingen die zij tussen 26 december 2004 en 31 maart 2006 hebben gedaan ten behoeve van
de actie ‘Help slachtoffers aardbeving Azië’.
Het rapport is gebaseerd op deelrapportages van 18 Nederlandse organisaties, die rechtstreeks geld hebben ontvangen van de actie voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de tsunami. In de deelrapportages is op voorgeschreven wijze kwantitatieve en kwalitatieve informatie geleverd over de bestedingen,
de doelgroepen, de sectoren en de landen. Ze bevatten de geplande en bereikte doelgroepen en resultaten. In deze samenvatting worden alleen de bereikte resultaten en doelgroepen beschreven.
Voor deze rapportage maken de SHO lid- en gastorganisaties gebruik van de rapportages die zij uit het
getroffen gebied van hun partnerorganisaties ontvangen. De uitvoerende organisatie legt periodiek verantwoording af over het verloop van de projecten. Iedere SOH lid- en gastorganisatie heeft eigen afspraken gemaakt over de rapportageverplichtingen die zij stelt aan haar partners. Deze werkwijze heeft tot
gevolg dat de resultaten van iedere organisatie een verschillende periode kunnen beslaan en dat niet van
alle lopende en soms al uitgevoerde projecten de rapportages in deze samenvatting zijn verwerkt. Bij elke
volgende tussentijdse rapportage van de SHO kunnen meer resultaten worden gemeld.
De hulpverlening zit nu in de wederopbouwfase. De werkzaamheden voltrekken zich gestaag.

tsunami
Lachende kinderen op het strand van Atjeh.

Foto: Kerkinactie en ICCO.
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2. De Samenwerkende Hulporganisaties

In Nederland werken acht organisaties samen als de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om
landelijk fondsen te werven ten behoeve van slachtoffers van grote rampen. De door de SHO 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.
Bij het begin van de actie is besloten om 10 % van de particuliere inkomsten op giro 555 (van € 204 miljoen) opzij te zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. De gastorganisaties konden bij de SHO een voorstel indienen voor financiering. Tien voorstellen zijn goedgekeurd. Deze omvatten
een totaalbedrag van € 15,7 miljoen, wat neerkomt op 8%. De overige 2% is onder de lidorganisaties
verdeeld.
Naast de tien gastorganisaties zijn via de permanente lidorganisaties tot nu toe 54 Nederlandse organisaties (zie bijlage 4) gesteund die projecten uitvoeren in het rampgebied. In totaal wordt het geld van de
actie door 72 Nederlandse hulporganisaties besteed.
De bijdrage van € 5 miljoen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking is exclusief voor de
lidorganisaties bestemd en is gekoppeld aan specifieke projectvoorstellen voor noodhulp. Ook voor de
bijdrage van de minister is een verdeelsleutel gebruikt.
De meeste organisaties werken vanuit een geheel omvattend hulpprogramma, dat uit verschillende bronnen gefinancierd wordt. De bijdrage van de actie 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 de individuele organisaties.
Elk van de SHO-lidorganisaties verleent hulp door het financieren van projecten die haar partnerorganisaties in het rampgebied uitvoeren. In sommige gevallen lopen de bijdragen via een internationale koepel.
De uitvoerende organisaties zijn vermeld in bijlage 5.

Traumabegeleiding van slachtoffers in Zuid en Zuidoost Sri Lanka
(Terre des Hommes)
Als onderdeel van het uitgebreide wederopbouwprogramma dat de Small Fishers Federation
(SFFL) uitvoert in de districten Hambantona, Matara en Ampara, is een mobiele kliniek ingezet voor
de behandeling van klachten van traumatische en somatische aard. De bestelwagen omgebouwd
tot ambulance, reed langs verschillende opvangkampen en getroffen dorpen om slachtoffers te
kunnen bijstaan. Inmiddels is de gezondheidsinfrastructuur weer van dien aard dat de activiteiten
van de mobiele kliniek konden worden afgesloten. In de periode dat de kliniek opereerde heeft de
medische staf bijna 5.000 somatische patiënten gezien. Daarnaast werden ruim 800 mensen met
traumatische klachten bijgestaan. De traumabegeleiding werd in eerste instantie door de medische
staf uitgevoerd. In dezelfde periode waren leidende personen in de verschillende vissersgemeenschappen getraind in traumabegeleiding. Deze konden de behandeling en begeleiding verder overnemen van de medische staf van de SFFL.
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Figuur 1: SHO-organisaties in de door tsunami getroffen gebieden.

Habitat for Humanity, Hivos,
Kerkinactie, Mensen in Nood/
Cordaid, Oxfam Novib, Save
the Children, TEAR fund, Terre
des Hommes.

Oxfam Novib.

Oxfam Novib, Terre des Hommes
en Kerkinactie.

Kerkinactie, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling.

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

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

tsunami

6

tsunami

3. Financiële rapportage
3.1 Inkomsten en uitgaven van de SHO

De opbrengsten van de actie bedroegen per 31 maart 2006 ruim € 208 miljoen. Het Nederlandse publiek
heeft € 203 miljoen geschonken. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft € 5 miljoen bijgedragen. Op het gironummer van de actie is € 204.311 rente ontvangen. Hieronder staat in een overzicht
weergegeven welk deel van de opbrengsten is overgemaakt aan de lid- en gastorganisaties en welk deel
bestemd is voor fondsenwerving.
Tabel 1: Staat van baten en lasten t/m 31 maart 2006.
€

Baten uit eigen fondsenwerving
- opbrengsten uit publieksdonaties

203.596.156

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%
199.949.306

5.000.000
204.311

Totaal beschikbaar voor verdeling

205.153.617

Verdelingen t/m 31 maart 2006
- overgemaakt inzake opbrengsten uit publieksdonaties
- overgemaakt inzake donatie Ministerie van Buitenlandse Zaken

199.053.500
5.000.000

Totaal overgemaakt

204.053.500

Nog beschikbaar voor verdeling

1.100.117

Bij het opzetten en uitvoeren van iedere actie worden kosten gemaakt. Hiervoor is op het ontvangen
budget een reservering gemaakt van € 3.646.850. De actiekosten bedroegen tot nu toe € 2.181.807.
Een reservering is gemaakt om de gevers via rapportages, de tsunami-krant en televisie-uitzendingen
inzicht te geven in de besteding van de gelden.

7

3.2 Ontvangen SHO tsunami fondsen en uitgaven per organisatie
De SHO-(gast)leden werken veelal met 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 bijdragen worden
vervolgens, al dan niet in gedeelten, overgemaakt naar de betrokken partnerorganisatie of internationale
koepel, dan wel door de organisatie zelf besteed. De partnerorganisaties moeten de ontvangen financiële
middelen in overeenstemming met het goedgekeurde projectvoorstel besteden.
Een aantal SHO-(gast)leden maakt deel uit van een internationale koepelorganisatie. Zij dragen met ongeoormerkte bedragen bij aan een groter, overkoepelend programma, waaraan de internationale koepel zich
heeft gecommitteerd. Dit is in het bijzonder het geval voor het Nederlandse Rode Kruis en Unicef Nederland. De hoofdkantoren stellen de fondsen beschikbaar aan de veldkantoren en/of de partnerorganisaties
die de projecten uitvoeren.
Ten behoeve van de monitoring en de coördinatie van de hulpverlening (ook wel apparaatskostenvergoeding (AKV) genoemd) worden kosten gemaakt door de organisaties vanuit Nederland. Volgens
afspraak binnen de SHO mogen die kosten per organisatie niet meer dan 6% bedragen van de ontvangen
SHO-gelden. In overeenstemming met de beschikking van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
mogen de apparaatskosten als onderdeel van de € 5 miljoen niet meer dan 3% van dit bedrag beslaan.
De bijdrage van de minister is alleen bestemd voor het verlenen van noodhulp. Op het totaal door de
organisaties van SHO ontvangen fondsen (€ 204 miljoen) is een reservering gemaakt voor deze apparaatskosten. In de eindrapportage van de tsunami actie zal de werkelijke besteding van de AKV worden weergegeven. Alle kosten die in de getroffen gebieden gemaakt worden voor de uitvoering en coördinatie van
de hulp vallen onder de rubriek projectgeld (zie bijlage 1 voor gespecificeerde uitgaven).
De organisaties hebben over de ontvangen SHO fondsen rente gekregen, te weten € 2.494.286. De rente
komt geheel ten goede van de hulpverlening. Na aftrek van de maximale AKV-ruimte en optelling van de
rente is een totaal bedrag (hierna aangeduid met beschikbare tsunami fondsen) van € 194 miljoen
beschikbaar voor projecten in de getroffen gebieden.
Van de beschikbare SHO tsunami fondsen is per 31 maart 2006 € 154,6 miljoen gecommitteerd. Met
andere woorden, van de verkregen fondsen is 80% toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouwactiviteiten. Er zijn bij de organisaties nog verschillende projectvoorstellen in behandeling. Deze zullen in
het komende kwartaal worden omgezet in committeringen. De nadruk van de committeringen ligt in de
wederopbouw (79%). Van het gecommitteerde bedrag van € 154,6 miljoen hebben de SHO lid- en gastorganisaties ruim € 121 miljoen overgemaakt aan partnerorganisaties, internationale koepels, dan wel
zelf besteed. Overmakingen aan partnerorganisaties worden zo veel mogelijk gedaan in overeenstemming met het bestedingsritme van de partnerorganisatie. Inmiddels is € 80,1 miljoen (41%) aan noodhulp- en wederopbouwprojecten in de getroffen gebieden besteed en afgerond. De meeste bestedingen
zijn in de wederopbouwfase gedaan (67%).

tsunami
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Tabel 2: Financiële stand van zaken SHO lid- en gastorganisaties tot en met 31 maart 2006, inclusief de
bijdrage van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Organisatie

Beschikbare SHO
tsunami fonds (projectgeld)

Committeringen

Overmakingen

Bestedingen

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

37.501.246
30.109.948
28.533.306
22.602.242
20.629.940
16.577.607
12.874.530
10.597.317

23.277.332
18.418.646
20.698.614
22.602.242
19.751.757
12.641.256
12.874.529
9.495.352

13.354.548
13.142.750
18.062.454
22.602.242
16.279.052
10.248.869
12.874.530
5.541.773

9.179.993
10.603.008
6.588.465
6.901.854
15.131.533
8.118.946
12.874.530
3.135.147

2.845.296
2.890.000
2.148.497
1.927.054
1.663.687
1.166.862
958.609
500.000
514.626
448.178

2.839.178
2.820.000
2.115.000
1.927.054
1.645.943
1.166.862
958.609
500.000
514.626
448.178

1.847.077
1.414.000
1.118.465
217.113
1.200.000
1.100.000
540.000
500.000
514.626
448.178

1.777.486
934.428
1.768.338
217.113
781.173
652.051
294.808
500.000
146.076
285.835

194.488.945

154.645.178

121.005.677

79.890.784

Gastdeelnemers
Hivos
Habitat for Humanity
Plan Nederland
ZOA Vluchtelingenzorg1
Save the Children
CARE Nederland
SOS Kinderdorpen
TNT/ WFP2
Family Help Programme
World Vision
Totaal

Gedurende het jaar 2005 zijn vooral in het eerste halfjaar committeringen aangegaan (zie figuur 1). De
meeste overmakingen hebben in de eerste acht maanden plaatsgevonden. De bestedingen zijn vooral
toegenomen aan het einde van het jaar 2005. In de laatste twee maanden zijn de bestedingen met 54%
toegenomen ten opzichte van de bestedingen tot en met 31 oktober 2005. In het eerste kwartaal van 2006
zijn de bestedingen met 34% toegenomen ten opzichte van december 2005. Het bestedingsritme varieert,
de bestedingen in de noodhulpfase waren minder hoog dan verwacht. De landen konden veelal zelf in
voedsel voorzien en epidemieën bleven uit, waardoor minder middelen noodzakelijk waren. In de overgang van noodhulp naar wederopbouw was tijd nodig voor behoefteonderzoek, waar eveneens weinig
middelen voor nodig zijn. De grootste uitgaven zullen in de wederopbouw plaatsvinden. De activiteiten in
de wederopbouw vinden gefaseerd plaats. In de bouw, bijvoorbeeld, worden op bepaalde momenten
hoge uitgaven gepleegd voor de aankoop van grond en bouwmaterialen.

1 ZOA Vluchtelingenzorg zal in 2006 de ontvangen SHO tsunami fondsen aanwenden voor haar activiteiten. De eerste twee fasen van
hun programma worden uit andere middelen bekostigd.
2 TNT heeft haar activiteiten afgerond en daarom is bij TNT geen reservering op de AKV gemaakt. TNT heeft geen AKV geclaimd.
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Figuur 2: Uitgaven in de verschillende rapportageperiodes (in miljoen €)

t/m 31 maart 06

t/m december 06

Bestedingen
t/m oktober 05

Overmakingen
Comitteringen

t/m augustus 05

t/m april 05

3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening
De hulp na de tsunami is vooral gegeven in Indonesië, Sri Lanka en India. Deze landen waren het zwaarst
getroffen door de tsunami. De bijdragen in Myanmar, Somalië en Thailand zijn klein. Hoewel het aantal
slachtoffers aanzienlijk was, is de omvang van de SHO hulpverlening in India in verhouding tot Indonesië
en Sri Lanka minder hoog geweest. Dat komt doordat de Indiase overheid heeft laten weten, dat zij in
staat is de gevolgen van de ramp grotendeels zelf het hoofd te bieden. Het grootste deel van de SHO
fondsen is gecommitteerd en besteed aan projecten in Indonesië.
Figuur 3: Committeringen per land per 31 december 2005 (in %).

India (15%)
Indonesië (44%)
Somalië (1%)
Sri Lanka (37%)
Myanmar en Thailand (0,2%)
Niet geclassificeerd (3%))

Figuur 4: Bestedingen per land per 31 maart 2005 (in %).

India (16%)
Indonesië (40%)
Somalië (2%)
Sri Lanka (39%)
Myanmar en Thailand (0,23%)

tsunami
Niet geclassificeerd (3%))

3 De categorie “niet geclassificeerd” is een optelling van de toezeggingen aan Thailand, Myanmar en aan één van de internationale
koepelorganisaties waarvan de bedragen niet rechtstreeks aan landen toe te kennen zijn (betreft een organisatie, bij de committeringen en bestedingen gaat het om respectievelijk

€ 4,1 en € 2,5 miljoen).
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3.4 Hulpverlening naar sector

In de noodhulpfase lag de nadruk op de sectoren gezondheidszorg en levensonderhoud. De activiteiten
waren bedoeld om in de eerste levensbehoefte te voorzien en allereerst de grootste noden te lenigen. Het
ging hier onder andere om het uitdelen van dekens, huishoudelijke artikelen, hygiënepakketten en medicijnen. Daarnaast zijn ook voedselpakketten uitgedeeld en is voor tijdelijk onderdak gezorgd door het
leveren van tenten.
Figuur 5: Bestedingen aan de noodhulp per 31 december 2005 (in %).
Gezondheidszorg (19%)
Water & sanitaire voorzieningen (3%)
Voedselzekerheid (8%)
Levensonderhoud (17%)
Onderwijs (4%)
Huisvesting (8%)
Rampen management (1%)
Programma management (5%)
Niet geclassifiseerd (35%)

In de wederopbouw is de nadruk komen te liggen op levensonderhoud en huisvesting. De activiteiten in
de sector levensonderhoud zijn in toenemende mate gericht op inkomensherstellende activiteiten. In de
sector huisvesting gaat het om (semi-) permanente huisvesting. De activiteiten zijn nu meer gericht op
herstel van de levenssituatie van vóór de tsunami en er wordt zelfs geprobeerd om deze situatie te verbeteren.
Figuur 6: Bestedingen aan de wederopbouw per 31 december 2005 (in %).
Gezondheidszorg (5%)
Water & sanitaire voorzieningen (2%)
Voedselzekerheid (3%)
Levensonderhoud (26%)
Onderwijs (13%)
Huisvesting (32%)
Rampen management (3%)
Programma magement (11%)
Niet geclassifiseerd (5%)

4 De categorie “niet geclassificeerd” betreft hier bestedingen via internationale koepels waar de bijdrage een onderdeel is van een algeheel programma en niet specifiek is toegewezen aan een bepaalde activiteit en hierdoor niet is weer te geven naar sector (betreft drie
organisaties). Daarnaast geeft Cordaid momenteel de besteding nog niet weer naar sector, dit zal zij in de eindrapportage doen. Het
gaat in de noodhulpfase om

€ 9,1 miljoen en in de wederopbouwfase om € 2,5 miljoen.
€ 2,5 miljoen buiten beschouwing gebleven. Dit is een toezegging aan één van de

5 In de landenhoofdstukken is voor de noodhulpfase

internationale koepelorganisaties waar de bijdrage een onderdeel is van een algeheel programma en niet specifiek is toegewezen aan
een bepaalde activiteit in een bepaalde sector in een bepaald land. In de landenhoofdstukken beïnvloedt dit het beeld van de sector
verdeling in geringe mate. Het genoemde bedrag is niet in de categorie “niet geclassificeerd” meegenomen; immers het is onbekend
hoe de verdeling naar land is van dit bedrag.
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4. De hulpverlening
4.1 Werkwijze van de hulpverlening
De SHO-leden en de gastorganisaties onderschrijven de richtlijnen van de ‘Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGO’s in Disaster Relief’. Dit betekent onder meer
dat:
- 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 in het culturele patroon van het land moet passen.
Daarnaast hanteren de lidorganisaties het “Do no Harm” principe. Dit betekent dat de hulpverlening geen
negatieve gevolgen mag hebben voor de samenleving en haar omgeving. In het verleden is gebleken dat
goedbedoelde hulp kan leiden tot bijvoorbeeld een verstoring in het milieu of conflicten.
De partnerorganisaties betrekken zoveel mogelijk de lokale bevolking bij de ontwikkeling van de hulpprogramma’s. Veelal waren die partnerorganisaties vóór de tsunami al werkzaam in de getroffen landen.
De fase waarin de hulpverlening verkeert, bepaalt de mogelijkheden die organisaties hebben. In de noodhulpfase is het noodzakelijk om snel tot actie over te gaan. Plannen worden op korte termijn gemaakt en
hebben als doel zo snel mogelijk de eerste nood te verlichten. In de wederopbouwfase worden plannen
voor de middellange termijn gemaakt. Er kan meer tijd worden genomen om studies te laten uitvoeren
naar de lokale context en de behoeften van getroffenen.

4.2 Samenwerking
Vanaf het begin hebben partnerorganisaties samengewerkt met de centrale overheid en lokale autoriteiten in de getroffen landen. In het veld is de coördinatie van de hulpverlening in principe in handen van de
lokale overheid. Als een organisatie zich wil inzetten in het getroffen gebied, dient dit eerst aangemeld te
worden bij de betreffende autoriteiten. Op allerlei niveaus, nationaal en regionaal, wordt samengewerkt.
Er zijn echter grote regionale verschillen; daarnaast hangt de mate van samenwerking met de overheid
vaak ook af van personen en goede relaties.
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 en 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’) in Sri Lanka is belast met de planning en coördinatie van de projecten in het kader van de tsunami. Op nationaal niveau is er betere aansluiting tussen donoren en de overheid gekomen. TAFREN en de Verenigde Naties hebben een ‘donor
assistentie database’ opgezet. Dit dient als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de activiteiten en
plannen van donoren. Niet alle donoren melden echter activiteiten aan, wat de coördinatie en afstemming
bemoeilijkt.

tsunami
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Naast deze overheidsinitiatieven hebben de NGO’s zelf ook actie ondernomen om hun activiteiten te
coördineren. Er worden coördinatiebijeenkomsten en speciale sectorbijeenkomsten gehouden. Activiteiten worden toegelicht en afgestemd, de rollen en verantwoordelijkheden besproken en gezamenlijke
beleidsbeïnvloedende activiteiten worden afgesproken. De Nederlandse organisaties proberen ook de
samenwerking tussen (partner)organisaties te stimuleren en zetten hiertoe adviseurs in om coördinatiemechanismen op te zetten. De lokale vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in Sri Lanka
verzorgt tevens bijeenkomsten met de Nederlandse organisaties in de getroffen gebieden.
Al deze activiteiten moeten de overlap van hulpactiviteiten tot een minimum beperken. Dit wordt niet
alleen tijdens het verwezenlijken van activiteiten toegepast, maar ook bij evaluaties.

4.3 Evaluaties
Er 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. In november 2005 is de SHO
onderwerp geweest van een evaluatie naar de Nederlandse NGO financiering voor tsunami noodhulpoperaties. Deze studie vormde één van de zes thematische studies die werden uitgevoerd onder leiding
van de ‘Tsunami Evaluation Commission’.
De SHO deelnemers en gastdeelnemers hebben ieder een eigen evaluatiesysteem om de efficiëntie,
effectiviteit, uitwerking en duurzaamheid van hun tsunami projecten te beoordelen en hieruit geleerde
lessen te trekken. Er vinden onder meer projectevaluaties en programma evaluaties plaats, zowel intern
als extern. Kwaliteitsstandaarden als de ‘Code of Conduct’, waaraan de SHO leden zich hebben gecommitteerd, vormen hierin belangrijke indicatoren. Om het interne leren van de SHO te bevorderen zal er in de
tweede helft van 2006 een gezamenlijke interne evaluatie plaatsvinden van de programma’s gefinancierd
uit SHO fondsen. Hieraan nemen zowel de SHO leden als de gastdeelnemers deel.

Huizenbouw op Atjeh.

Foto: Kerkinactie en ICCO (ACT).
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4.4 Voortgang
De hulpverlening bevindt zich in de wederopbouwfase. Projecten worden geïmplementeerd en in sommige gevallen afgerond. De vorderingen worden zichtbaar. De huizenbouw heeft een wat moeizame start
gehad door problemen met het verkrijgen van bouwgrond. Nu is de bouw in volle gang en worden
huizen opgeleverd. Daarnaast worden allerlei activiteiten ondernomen om het normale leven weer zijn
beloop te laten krijgen. Mensen kunnen weer in hun eigen inkomen voorzien. Scholen worden gebouwd
of hersteld en kinderen worden ondersteund, zodat zij weer naar school kunnen gaan.
De hulpverlening stopt niet bij tastbare hulp zoals huisvesting, ziekenhuizen en scholen. Het gaat ook om
immateriële hulp zoals het trainen van ziekenhuispersoneel, voorlichting op het gebied van basishygiëne
en beleidsbeïnvloeding. Deze vormen van immateriële hulp zijn noodzakelijk voor de duurzaamheid van
de activiteiten in de getroffen gebieden. Als de financiële steun stopt, moeten de projecten een vervolg
kunnen krijgen en de resultaten moeten kunnen beklijven.
Ook wordt verder naar de toekomst gekeken door aandacht te geven aan management van rampenbestrijding en ‘disaster preparedness’ (het voorbereid zijn op rampen).

4.5 Knelpunten
De organisaties ontmoetten verschillende knelpunten. Hieronder volgen een aantal grensoverschrijdende
knelpunten, in de volgende hoofdstukken worden de specifieke knelpunten per land aangegeven.
Coördinatie
Het grote aantal organisaties dat in de getroffen gebieden actief was en is, heeft problemen in de
coördinatie van de hulpverlening ondervonden. Dit is versterkt door het ontbreken van een sterke overheid in veel van deze landen. Inmiddels is het aantal organisaties verminderd en hebben de regeringen
coördinatieorganen opgestart. Daarnaast zijn de NGO’s zelf ook uiteenlopende coördinatie-initiatieven
begonnen. Dit heeft de situatie verbeterd, maar het aantal organisaties (én particuliere initiatieven) blijft
relatief hoog, waardoor de coördinatie lastig blijft.
Capaciteit van lokale organisaties
De tsunami had tot gevolg dat het dagelijkse leven in de getroffen gebieden geheel lam werd gelegd. Dit
trof ook de lokale organisaties die de hulpverlening verzorgden. Veel van deze organisaties waren voor de
tsunami al partner van de Nederlandse NGO’s en beschikten over een beperkte logistiek en administratief
apparaat. Deze situatie verslechterde, doordat veel van de eigen medewerkers van de lokale organisaties
getroffen waren. Door de grote toestroom van organisaties werd de druk op deze lokale organisaties
hoger. Hulporganisaties beconcurreerden elkaar om gekwalificeerde staf. Ze leidden personeel op om te
kunnen voorzien in de gestegen behoefte aan arbeidskrachten.
Economische factoren
Het grote aantal organisaties dat actief is in de getroffen gebieden heeft eveneens voor inflatie gezorgd.
Er is een grote vraag naar arbeidskrachten en materiaal. Dit heeft prijsstijgingen tot gevolg, waardoor
resultaten moeten worden bijgesteld. Er kunnen minder doelen worden bereikt met de oorspronkelijke
geplande middelen.
Politiek, sociaal cultureel en geografische factoren
Tijdens verkiezingsperioden worden door politici beslissingen uitgesteld. Hierdoor aarzelen organisaties
om te beginnen met hun activiteiten, immers het beleid kan na de verkiezing worden gewijzigd. Dit
gebeurde in Sri Lanka en India. Bepaalde feestdagen en geloofsuitingen hebben ook een vertragend
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effect op de hulpverlening. Tijdens de Ramadan, de vastenmaand, liep de voortgang van de activiteiten
iets terug. Dit gold voor Indonesië, Somalië en Tamil gebieden in Sri Lanka. De moessontijd heeft ook tot
vertraging geleid bij activiteiten in India, Indonesië en Sri Lanka. Tijdelijke onderkomens liepen onder
door de hevige regenval en bouwmateriaal spoelde weg. De bouw van permanente woningen werd
tijdelijk gestaakt.

Bescherming kinderen in India (Save the Children)
Save the Children werkt in Andra Pradesh in India samen met CAMEL. Deze organisatie werkt in
17 afgelegen dorpen waar vissersfamilies wonen die zwaar getroffen zijn door de tsunami. In de
dorpen zijn vrijwel geen basisvoorzieningen aanwezig, waardoor de dorpsbewoners bijvoorbeeld
enorme afstanden te voet moeten afleggen naar de dichtstbijzijnde school of medische post. Dit
maakt vooral kinderen bijzonder kwetsbaar. CAMEL begon snel na de tsunami met een programma
om de gemeenschap te helpen kinderen te beschermen en minder kwetsbaar te maken voor
misbruik en geweld. Als onderdeel hiervan richtte CAMEL samen met de dorpsgemeenschappen
waakzaamheidscomités en kinderclubs op. Doel van de kinderclubs is om kinderen bewust te
maken van hun rechten en ze zelf een belangrijke rol te laten spelen in hun eigen bescherming. In
het begin kwamen de kinderen alleen bij elkaar om te spelen, maar langzamerhand werden er
steeds meer discussies gevoerd. Hierbij werd met name gepraat over hun problemen en nagedacht
over een gezamenlijke aanpak.

Financiële onrechtmatigheden
Gedurende de hulpverlening zijn er enkele gevallen geweest waarbij de hulp onrechtmatig is gebruikt. Er
zijn begunstigden geweest die onrechtmatig van verschillende organisaties dezelfde hulp ontvingen. Zo is
gebleken dat er personen waren die van verschillende hulporganisaties boten ontvingen en deze doorverkochten. Ook kwam het voor dat lokale staf bouwmaterialen doorverkocht, dat aannemers een hogere
prijsberekening opgaven en de lokale overheid zich corrupt toonde.
Beschikbare grond
De tsunami heeft het landschap van de getroffen landen totaal veranderd. Land is onder water komen te
staan. De golven ten gevolge van de tsunami hebben alles weggevaagd en verwoesting en puin achtergelaten. De grond moest allereerst vrij gemaakt worden van het puin. Dit was heel lastig, omdat de
landen niet over materiaal beschikten om dit te kunnen doen. Wanneer de grond vrijgemaakt was, moest
achterhaald worden wie de eigenaar was. Het ontbreken van informatie van het kadaster, van officiële
documenten van eigendomsrechten, het verdwijnen van referentiekaders van overleden en vermiste
personen hebben een vertragende werking gehad op het vrijgeven van grond. Daarnaast zorgde onduidelijkheid in het overheidsbeleid over de bestemmingsplannen voor vertraging. De overheid introduceerde
in veel landen een bufferzone langs de kust. De breedte van de bufferzone is meermalen gewijzigd, wat
tot onzekerheid leidde en tot verandering van de hulpvraag. Hierdoor konden sommige getroffenen
terugkeren naar hun oude woonplek en wilden niet meer in aanmerking komen voor hervestiging of
andersom.
Continuïteit
Tijdens de noodhulpfase waren veel medewerkers slechts voor een korte periode aanwezig. Hierdoor was
relatief veel tijd nodig voor overdracht met gevolgen voor de effectiviteit. De overgang van noodhulp naar
wederopbouw vereiste eveneens de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel voor langere termijn.
Dit gespecialiseerde personeel was veelal niet direct beschikbaar. In de wederopbouwfase werden
arbeidscontracten van langere periodes aangegaan om zo de continuïteit te bewaken.
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5. India
5.1 Resultaten
In India zijn acht SHO lid- en gastorganisaties actief. Per 31 maart 2006 zijn de committeringen € 22,7 miljoen en de bestedingen € 12,9 miljoen. De meeste committeringen (81%) en de bestedingen (74%) zijn in
de wederopbouwfase gedaan.
De hulpverlening in de noodhulpfase vond vooral plaats in de sectoren levensonderhoud (23%), voedselzekerheid (13%) en huisvesting (10%). Het gaat hier om distributie van noodhulpgoederen zoals kleding,
dekens, voedsel en tijdelijk onderdak.
In de wederopbouwfase vindt de hulpverlening vooral plaats in de sector levensonderhoud (55%),
gevolgd door onderwijs (12%) en huisvesting (10%). In deze fase is hulp vooral gericht op inkomensgenerende activiteiten, zodat mensen weer zo snel mogelijk in hun eigen levensbehoefte kunnen
voorzien. Het gaat hier bijvoorbeeld om het leveren van boten en visnetten.

tsunami
Huizenbouw in India.

Foto: Kerkinactie en ICCO.
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5.2 De hulpverlening

India is een stabiel land. Dit betekent echter niet dat zich in de hulpverlening geen problemen hebben
voorgedaan en nog voordoen.

In het begin was de aandacht vooral gericht op de vissersgemeenschappen. Langzamerhand werd duidelijk dat niet alleen vissers getroffen waren. De NGO´s hebben steeds geprobeerd de hulp zo rechtvaardig
mogelijk te verdelen. Het kastensysteem in India geeft belemmeringen voor het bereiken van specifieke
groepen in de laagste kasten zoals de Dalits (onaanraakbaren) en andere gemarginaliseerde groepen.
Deze groepen worden veelal niet in de door de overheid gehanteerde registratiesystemen opgenomen.
De NGO´s zijn hier alert op en proberen zoveel mogelijk oog te hebben voor alle slachtoffers. Binnen de
vissersgemeenschappen is er verzet om deze groepen te ondersteunen. Ervaring heeft geleerd dat hulp
aan gemarginaliseerde groepen mogelijk is wanneer dit gelijktijdig gebeurd met hulpverlening aan de
vissersgemeenschappen.
Het grote aantal NGO’s dat werkzaam is in India zorgt ervoor dat de overheid een afwachtende houding
aanneemt. De NGO’s hebben te maken met een bestedingsdruk, waardoor concurrentie om projecten ontstaat tussen organisaties. De overheid hoeft zelf niet veel te ondernemen omdat er genoeg organisaties
zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren. Zij stelt land beschikbaar en fungeert als opzichter. De overheid stelde nieuwe richtlijnen op voor de bouw die aanvankelijk veel onduidelijkheden bevatten. Daarnaast geeft zij lijsten met begunstigden uit. Hier is geruime tijd op gewacht en de lijsten blijken niet juist
en volledig te zijn. Er is zorg bij de NGO’s of de overheid na vertrek van de NGO´s de duurzaamheid van
de projecten kan garanderen.
De tijdelijke huisvesting is van beperkte kwaliteit. De overheid wilde dat alle slachtoffers voor 15 januari
2005 een dak boven hun hoofd hadden. De verkiezingen die in het verschiet lagen, zorgde voor deze druk.
De zittende regering wilde daadkrachtig overkomen. Deze snelle handelswijze heeft er voor gezorgd dat
ongeschikte locaties zijn geselecteerd. Door de cycloon langs de oostkust en in de moessontijd zijn de
huizen ondergelopen. Daarnaast stelde de overheid de eis dakplaten van teer te gebruiken als dakbedekking in plaats van het traditionele riet. Hiermee nam de brandgevoeligheid van woningen af, maar
door de deze platen nam de warmte in de huizen toe.
Behalve het vaste land van India zijn ook de Andaman en Nicobar eilanden getroffen. Door de grote
afstand tussen de eilanden en het gebrek aan transportmiddelen, deden zich grote logistieke problemen
voor. De communicatie verliep moeizaam, omdat er te weinig elektriciteit was. Daarnaast is er weinig
materiaal om puin te ruimen. De aanvoer van transportmiddelen heeft de situatie iets verbeterd.

Een inkomen voor Indiase dalits (TEAR fund)
Een dalitgemeenschap in Petankupam (India) werd niet direct getroffen door de tsunami. Maar de
dalits raakten hun werk kwijt omdat ze vrijwel allemaal als arbeider voor vissers uit de kustdorpen
werkten. Bovendien ligt het dorp aan de rand van een rivier die als gevolg van de tsunami overstroomde. Veel van de eenvoudige, lemen hutjes raakten vernield.
De bewoners van Petankupam kregen per drie of vier families een eenvoudige boot waarmee ze op
de rivier kunnen vissen. Hiermee verdienen ze een redelijk stabiel inkomen en zijn ze van goedkope
arbeiders veranderd in booteigenaars. Mensen van wie de huizen door het water waren vernield,
hebben nieuwe huizen gekregen. Zo hebben ze niet alleen meer zekerheid voor de toekomst, maar
ook meer eigenwaarde gekregen.
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6. Indonesië
6.1 Resultaten in de hulpverlening
Veel SHO lid- en gastorganisaties verlenen hulp in Indonesië, veertien organisaties in totaal. De committeringen bedragen € 69,5 miljoen. Het grootste gedeelte van de tsunami fondsen gaat naar Indonesië. De
bestedingen lopen hier nog bij achter, € 31,9 miljoen. De meeste committeringen (81%) en bestedingen
(65%) zijn in de wederopbouwfase gedaan.
In de noodhulpfase lag de nadruk op de sectoren gezondheidszorg (39%), huisvesting (14%) en levensonderhoud (14%). In Indonesië zijn de meeste slachtoffers gevallen. Het ging hier om activiteiten als het
bergen van lichamen, het opzetten van mobiele klinieken en het leveren van medische zorg. Daarnaast
zijn huishoudelijke pakketten en tenten verspreid.
In de wederopbouwfase is de nadruk meer komen te liggen op huisvesting (47%) en onderwijs (20%). De
verwoesting in Indonesië was enorm en veel mensen beschikten niet meer over een woning. De bouw
van woningen vormt daarom een belangrijk onderdeel van de wederopbouw in Indonesië.

6.2 De hulpverlening
De ramp in Indonesië vond plaats in een conflictgebied in Atjeh. Dit bemoeilijkte in de eerste fase van de
hulpverlening de werkzaamheden. De aanwezigheid van het Indonesische leger leverde spanningen op.
Zowel het leger als de politie hielden de hulpverleners sterk in de gaten. Er moest gewerkt worden via
een vergunningen- en passensysteem. Ook bestond de dreiging dat buitenlandse organisaties moesten
vertrekken. Hierdoor moesten sommige organisaties hun activiteiten tijdelijk staken.

tsunami
Naaicursus op Atjeh.

Foto: Kerkinactie en ICCO.
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De situatie is sindsdien aanzienlijk verbeterd. Half augustus 2005 is er tussen de separatistische beweging
Vrij Atjeh (GAM) en de Indonesische regering een vredesakkoord getekend. GAM-strijders hebben hun
wapens ingeleverd en een deel van de Indonesische militairen heeft zich teruggetrokken. Ook de waarnemers van de Verenigde Naties in Atjeh dragen bij aan een verbeterde veiligheid op het eiland. De situatie
is drastisch verbeterd, maar de veiligheid is nog niet gegarandeerd. Problemen doen zich voor in de oostelijk gelegen districten, waar meer controle is op de aanwezigheid van hulporganisaties. Het integreren
van vredesopbouw activiteiten in de hulpverlening is noodzakelijk. De re-integratie van ex-GAM leden op
dorpsniveau brengt spanningen met zich mee. Een goede begeleiding van dit proces is noodzakelijk.
Er wordt een striktere controle op de naleving van de Sharia-wetgeving gevoerd in Atjeh. De zorg bestaat
dat internationale hulpverleners vroegtijdig moeten vertrekken.
De hulpverleningsorganisaties bespreken in samenwerking met de overheid en lokale gemeenschappen
regelmatig corruptie en zoeken naar oplossingen. De lokale organisaties voeren een strikt beleid met
betrekking tot deze corruptie en stellen voorwaarden 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.
Onlangs zijn onrechtmatigheden bij projecten van diverse organisaties aan het licht gekomen. De organisaties hebben de activiteiten meteen stop gezet en er wordt onderzoek verricht naar de toedracht. De BRR
is ingelicht. Nieuwe procedures worden geformuleerd en nieuw personeel wordt ingezet om herhaling te
voorkomen.
Recent zijn de BRR en de overheid begonnen met de rekrutering van 12.000 overheidsstafleden en ongeveer 1.200 BRR stafleden. Dit heeft gevolgen voor de hulporganisaties, die velen van hun gekwalificeerde
mensen zien vertrekken naar de overheid.
De verwoesting van de tsunami in Indonesië had een enorme omvang. Infrastructuur en communicatiemiddelen waren weggevaagd. Dit leidde tot logistieke en coördinatieproblemen, waardoor de distributie
van noodhulpgoederen moeizaam verliep. De coördinatieproblemen werden eveneens vergroot door het
grote aantal NGO’s dat aanwezig was. In Atjeh waren op het hoogtepunt ongeveer 400 organisaties actief.
Inmiddels is het aantal organisaties in Atjeh afgenomen, wat de coördinatie iets vergemakkelijkt. Er zijn
echter nog steeds zo’n 300 organisaties. De organisaties houden rekening met de vertragende werking
van de slechte infrastructuur. Goederen worden tijdig besteld. Toch zijn er verschillen opgetreden in de
vordering van de hulpverlening. In moeilijk bereikbare gebieden ten zuiden van Lhokseumawe en op het
eiland Nias verlopen de ontwikkelingen moeizaam.
In de eerste periode na de ramp waren materialen schaars en de prijzen hoog. Hout was moeilijk verkrijgbaar en er is een tekort aan gecertificeerd hout. Een gevaar is dat illegaal gekapt hout wordt gebruikt. Er
wordt zoveel mogelijk materiaal van buiten Atjeh gehaald om het gebrek aan materiaal op te lossen. De
overheid heeft echter haar importprocedures niet versoepeld. Alternatieve bouwmaterialen worden ingezet in plaats van hout bij de huizenbouw en op deze manier kunnen de hoge prijzen worden gedrukt.
Maar het brengt vertraging van de projecten met zich mee.

Huizenbouw op eiland Nias (Nederlandse Rode Kruis)
Op het Indonesische eiland Nias bouwt het Nederlandse Rode Kruis huizen en scholen. Omdat er
op het eiland geen bouwbedrijven zijn, leidt het Rode Kruis de bewoners op om zelf mee te kunnen
bouwen aan de huizen. De huizen worden zo gebouwd, dat ze aardbevingbestendig zijn. Het Rode
Kruis gebruikt duurzaam hout omdat dit beter is voor behoud van oerwouden. Mensen op Nias
willen in de bergen wonen en dat betekent dat bouwmaterialen flink versleept moeten worden.
Soms duurt het wel twee uur om materiaal naar boven te krijgen. De eerste twintig huizen zijn
bijna af. In de nieuwe dorpen legt het Rode Kruis drinkwatervoorzieningen aan, geeft de organisatie voorlichting over eerste hulp komen er goede sanitaire voorzieningen.
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7. Myanmar
7.1 Resultaten
In Myanmar is slechts één organisatie actief. Die organisatie heeft alleen noodhulp geleverd. De schade in
Myanmar bleef beperkt. Zowel de committeringen als bestedingen bedragen € 13.065. De hulpverlening
vond voornamelijk plaats in de sectoren levensonderhoud, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Het
betrof activiteiten om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.

7.2 De hulpverlening
De toegang tot het rampgebied in Myanmar was moeilijk. Dit heeft te maken met het totalitaire regime
dat aan de macht is. De militaire junta controleert alles en reizen voor buitenlanders wordt belemmerd.
De organisatie die in Myanmar actief was, werkte via lokale organisaties die hulpverlening in de noodhulpfase mogelijk maakten. De verwoesting bleef in Myanmar beperkt, waardoor alleen direct na de ramp
hulp nodig was.
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8. Somalië
8.1 Resultaten

In Somalië zijn drie organisaties actief. De committeringen en bestedingen zijn € 1,2 miljoen. Het grootste
deel van de committeringen is aangegaan voor de wederopbouwfase (54%). De bestedingen zijn tot nu
toe vooral in de noodhulpfase gedaan (53%).
De hulpverlening in de noodhulpfaseix vond plaats in de sector gezondheidszorg (59%), gevolgd door
voedselzekerheid (17%) en huisvesting (12%). Het betreft activiteiten om de eerste noden te lenigen zoals
transport en verspreiding van voedselpakketten en materialen voor onderdak.
In de wederopbouw worden de bestedingen vooral gedaan in de sectoren levensonderhoud (50%), water
en sanitaire voorzieningen (24%) en programmamanagement (22%). De activiteiten beslaan trainingen,
het leveren van boten, het boren van waterputten en het bieden van ondersteuning aan partnerorganisaties.

8.2 De hulpverlening
De Somalische maatschappij is opgebouwd uit clans. Het ontbeken van een centrale overheid, de armoede en de beperkte infrastructuur maken het werken in Somalië moeilijk. Organisaties moeten opereren in
een onzekere veiligheidssituatie. Het is moeilijk om medewerkers te vinden. Om in een afgelegen en
riskant gebied te werken, wil men namelijk een hoog salaris hebben. Het overmaken van geld naar
partnerorganisaties in Somalië verliep moeizaam. Sinds 11 september 2001 worden Somalische organisaties door banken geboycot. Dit zorgde voor enig oponthoud in de hulpverlening.
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.

Dammen aanleggen in Somalië (Oxfam novib)
Een brede en diepe geul bij de stad Bender Beyla werd door het water van de tsunami sterk
verbreed waardoor huizen in de geul dreigen te verdwijnen. De tsunami verergerde een natuurlijk
proces van verbreding als gevolg van hevige neerslag, sterke winden en bodemerosie. Vier soorten
lokaal aangepaste dammen zijn ontworpn en gebouwd om de stroomsnelheid van het water te
beperken en bodemerosie tegen te gaan. 260 arbeiders werden ingeschakeld en het project heeft
bijgedragen aan de economie van Bender Beyla. Het karwei is nog niet klaar. Nog meer dammen
moeten worden aangelegd om de verbreding definitief in te tomen. Toch heeft het project al goede
resultaten bereikt. Door de economische injectie kunnen mensen sparen en schulden aflossen. Hun
koopkracht is verbeterd. Een onverwachts effect is ook dat de werkzaamheden hebben bijgedragen
aan een betere relatie tussen clans.
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9. Sri Lanka
9.1 Resultaten
In Sri Lanka zijn vijftien SHO lid- en gastorganisaties actief. Van de fondsen is € 56,6 miljoen gecommitteerd en € 31,1 miljoen besteed. Zowel de committeringen (83%) als de bestedingen (72%) zijn vooral in
de wederopbouwfase gedaan.
Verschillende sectoren worden ondersteund met de beschikbaar gestelde fondsen. In de noodhulpfase
waren de meeste bestedingen in de sectoren levensonderhoud (24%) en onderwijs (11%). Het ging hier
om het uitdelen van noodhulpgoederen zoals kleding, dekens, diverse huishoudelijke artikelen, het leveren van onderwijsmateriaal en de reparatie van boten. De activiteiten waren er op gericht om in de eerste
nood te voorzien. Mensen moesten zo snel mogelijk weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien
en een onderwijsachterstand bij kinderen moest worden beperkt.
In de wederopbouwfase vindt de hulpverlening vooral plaats in de sector levensonderhoud (31%) en
huisvesting (28%). In deze fase is veel hulp gericht op inkomensgenerende activiteiten zodat mensen
weer zo snel mogelijk in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Het gaat hier om het leveren van
boten, visnetten, productiemiddelen voor de landbouw, naaimachines en het geven van beroepstrainingen. Daarnaast is de bouw van woningen in volle gang.

9.2 De hulpverlening
In Sri Lanka is een etnisch conflict tussen Singalesen en Sri Lankaanse Tamils. Sinds 1983 is er af en aan
een burgeroorlog gaande. Uiteindelijk werd er in 2002 een staakt-het-vuren getekend. Het gebied blijft
echter conflictgevoelig.
De tsunami heeft de bevolkingsgroepen wat nader tot elkaar gebracht. De regering en Tamil Tijgers
hebben gezamenlijke structuren opgezet, zodat alle tsunami slachtoffers geholpen konden worden.
De spanningen namen echter in 2005 weer toe en werden versterkt door de verkiezingen. De nieuwe
president Rajapakse is een voorstander van een harde opstelling ten opzichte van de Tamil Tijgers. Mede
hierdoor laaide eind 2005 het geweld weer op en was er angst voor het opnieuw uitbreken van een
oorlog. Eind februari 2006 zijn de vredesbesprekingen hervat, echter in april 2006 is de LTTE uit de
vredesonderhandelingen gestapt. Een bomaanslag op de hoogste legercommandant in Colombo verslechterde de situatie. De spanningen zijn opgelopen en er is vrees voor oorlog.
De situatie in Sri Lanka is instabiel en fragiel. De hulpverlening wordt belemmerd door demonstraties,
stakingen, losgeraakte mijnen en lange wachttijden bij de grensgebieden. Dit heeft tot vertraging in de
projectuitvoering geleid. Om etnische problemen het hoofd te kunnen bieden coördineren hulpverleners
hun werkzaamheden zowel met de regering als met de Tamil Tijgers. Dat kost meer tijd. Het is moeilijk om
doelgroepen in de gecontroleerde gebieden van de Tamil Tijgers te laten deelnemen in de planning en
besluitvorming. Om conflicten te voorkomen worden niet alleen direct door de tsunami getroffenen, maar
ook groepen die indirect de gevolgen hiervan ondervinden, geholpen.
De kosten van uitvoering zijn gestegen in Tamilgebieden. Bij de checkpoints moeten ingevoerde goederen
in- en uitgeladen worden. In een aantal gevallen zijn speciale vergunningen nodig. Een recente ontwikkeling is dat LTTE autoriteiten Tamil vrouwen ontmoedigen om met internationale organisaties te werken.
Verwacht wordt dat hierdoor het personeelstekort zal toenemen. Een ander probleem is dat teams die uit
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Een nieuwe school voor kinderen in Sri Lanka.

Foto: Kerkinactie en ICCO.

Tamils bestaan, niet in de door de regering gecontroleerde gebieden mogen werken. Dit is veroorzaakt
door het oplaaiende conflict tussen de regering en LTTE. Daarom moet een speciaal team gerekruteerd en
opgeleid worden.
Noodplannen worden opgesteld voor het geval de regulier geplande activiteiten geen doorgang kunnen
hebben door het conflict. Ook de veiligheid van het personeel wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
Veiligheid- en evacuatieplannen zijn ontwikkeld.

Radio-onderwijs voor kinderen (Plan Nederland)
Naar aanleiding van een onderzoek naar de psychosociale behoeften van kinderen in Sri Lanka, is
Plan van oktober tot en met december 2005 begonnen met het “Radio Tuition Project”. Dit project
had tot doel om scholieren, die als gevolg van de tsunami een onderwijsachterstand hadden
opgelopen, te helpen hun eindejaarsexamens (O-levels) te halen. Via de radio werden iedere avond
tussen 6 en 7 bijspijkerlessen uitgezonden op het gebied van Engelse taalbeheersing, rekenen/
wiskunde en scheikunde. De lessen werden afgewisseld met berichten over kinderrechten en
kinderbescherming, thema’s die ook tijdens de lessen zelf aangesneden worden. Na een interne
evaluatie werd besloten dit project uit te breiden met lessen in het Tamil zodat scholieren in de
noordelijke gebieden ook profijt hebben.
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10. Thailand
10.1 Resultaten in de hulpverlening
In Thailand zijn drie organisaties actief. Er is voor € 332.451 gecommitteerd en voor € 148.924 besteed.
Deze bedragen zijn minder hoog dan in de andere getroffen landen. De schade in Thailand was beperkt en
de Thaise regering gaf te kennen zelf goed voor de getroffenen te kunnen zorgen.
Zowel in de noodhulp- als wederopbouwfase zitten de committeringen op gelijk niveau. De bestedingen
zijn vooral in de noodhulpfase gedaan. Veel hulpverlening was gericht op de sector voedselzekerheid
(46%). In de wederopbouwfase vinden veel bestedingen in de sector programmamanagement plaats.

10.2 De hulpverlening
In Thailand begon de regering snel met de hulpverlening aan de slachtoffers. Zij sloot de migranten uit
Myanmar hiervan uit. NGO’s namen deze taak op zich. De economische migranten uit Myanmar zijn
veelal illegaal in Thailand en kunnen daardoor geen aanspraak maken op de 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
migranten zijn bang om de bureaucratische procedures te doorlopen.
Het was aanvankelijk moeilijk om ter plaatse een goed opgeleide en ervaren staf te vinden. In het begin
richtten organisaties zich vaak op één kwestie, bijvoorbeeld de voorziening van een huis. Hierdoor
kwamen andere vragen niet aan bod en was er geen aandacht voor traumaverwerking.
Er worden waarschuwingssystemen opgezet door de Thaise regering, deze moeten nog in het Birmees
worden vertaald. Migranten ontwikkelen nu zelf een waarschuwingssysteem in de gemeenschap in het
bijzonder gericht op evacuatie.
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11. Geleerde lessen

Tijdens de hulpverlening worden ervaringen opgedaan en lessen geleerd. Een aantal worden hier op een
rij gezet.
Coördinatie
Het is gebleken dat coördinatie tussen lokale autoriteiten, andere overheidsorganen, internationale
organisaties en lokale organisaties van groot belang is om activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren. Het
opzetten van coördinatiecentra heeft de samenwerking tussen verschillende instanties verbeterd.
Coördinatiemechanismen dienen een sterkere rol te krijgen en sneller geïnitieerd en/of ondersteund te
worden. Dit betekent dat tijd van lokale staf of consultants hiervoor gereserveerd dient te worden. De
keerzijde is dat al die coördinatiemechanismen een eigen dynamiek hebben en de processen vertragen.
Sociaal culturele context
Ondanks ervaringen in andere noodhulpgebieden is ook hier gebleken dat het nodig is om kennis van de
lokale context te hebben. Dit is vooral van belang in conflictgevoelige gebieden. De SHO lidorganisaties
en gastdeelnemers zijn zich bewust van verschillende etnische gemeenschappen en het belang van een
gelijke behandeling. Het selecteren van mensen voor een project moet zorgvuldig gebeuren. Spanningen
worden voorkomen door gelijktijdig voor verschillende groepen activiteiten te organiseren.
Do no Harm principe
Het “Do no Harm” principe betekent dat de hulp geen schade berokkent aan de samenleving. Bij de
hulpverlening in de door de tsunami getroffen gebieden ging het “Do no Harm” principe niet altijd op. In
Sri Lanka werd aanvankelijk te veel aangenomen dat de vissers de zwaarst getroffen groep waren. Hierdoor hebben veel organisaties in het begin boten gegeven. Nu blijkt dat hierdoor de 'markt' verzadigd is
geraakt. Sommige mensen hebben ten onrechte boten ontvangen en niet alle boten waren geschikt.
Natuurlijk zijn de vissers getroffen door de ramp, maar er is te weinig gekeken naar wat nu echt de lokale
behoeften zijn. Toen dat duidelijk was, hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers hun strategie
aangepast. De organisaties nemen meer tijd voor analyse van de lokale behoefte van getroffenen. Bij
inkomensgenerende activiteiten wordt meer aandacht besteed aan marktanalyse en onderzoek naar de
productieketen.
Begunstigden
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 in
de noodhulpfase moeten verbeterd worden in kwaliteit. Verder is consequente en snelle opvolging van
aanvullende, specialistische onderzoeken nodig.
Het is van belang om een betere ‘gender’ balans (man-vrouwverhoudingen) na te streven in de wederopbouw. In gelijke mate deelname van mannen en vrouwen aan identificatie, planning en uitvoering van
wederopbouwactiviteiten is belangrijk. De organisaties besteden speciaal aandacht aan ‘gender’ onderwerpen en ‘gender’ specialisten werden aangesteld. Eveneens wordt actief gezocht naar vergeten groepen tsunami slachtoffers, zodat de hulpverlening niet alleen bij beter bedeelde en beter georganiseerde
groepen terechtkomt. Zo worden verslechtering en verscherping van tegenstellingen voorkomen.
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Opleidingen psychiatire op Sri Lanka (Stichting Vluchteling)
Sri Lanka staat bekend om het hoge aantal psychiatrische problemen: alcoholisme, huiselijk
geweld en hoge aantallen zelfmoorden. Desondanks zijn er in het land weinig mensen die opgeleid
zijn in de psychosociale hulpverlening. Door de tsunami zijn er nog meer mensen gekomen die
psychische begeleiding nodig hebben. Onze partnerorganisatie IMC verzorgt trainingen voor artsen
en gezondheidswerkers over psychiatrische problematiek. Een van de trainees vertelt dat hij in zijn
praktijk psychische problemen nu al beter kan diagnosticeren en behandelen. Zo bracht een moeder haar kind voor vaccinatie. De arts vroeg haar of zij meer kinderen had. Hierop barstte de moeder in tranen uit en vertelde dat zij haar andere zoon in de tsunami had verloren. De vrouw bleek
zwaar depressief en kon nauwelijks normaal functioneren. Met aandacht en medicijnen was haar
situatie een aantal weken later drastisch verbeterd.

Financiële onrechtmatigheden
Om financiële onrechtmatigheden te voorkomen zijn verschillende maatregelen getroffen. Met de lokale
overheid worden ‘Memoranda of Understanding’ opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd om corruptie tegen te gaan. Daarnaast stellen de organisaties procedures op om de kans op fraude zo klein mogelijk
te maken. Wanneer bij activiteiten grote hoeveelheden materiaal noodzakelijk zijn, wordt een logistiek
medewerker aangetrokken om het aankoopproces in goede banen te leiden.
Flexibiliteit in projectimplementatie
Flexibiliteit van toegewezen fondsen is nodig omdat de omstandigheden kunnen veranderen. Dit kan
worden veroorzaakt door de veranderde veiligheidssituatie, gewijzigd overheidsbeleid of veranderde
behoeften bij de getroffen gemeenschappen. In Indonesië hebben bijvoorbeeld de conflicten plaatsgemaakt voor een vredessituatie. Dit heeft geleid tot een grote behoefte aan vredesactiviteiten. Het grote
aantal organisaties dat in de getroffen gebieden werkt, veroorzaakt competitie. Dit kan er toe leiden dat
organisaties hun geplande activiteiten moeten wijzigen, omdat een andere organisatie de hulp al levert.
Projectvoorstellen moeten gezien worden als een uitgangspunt voor de hulpverlening waarbinnen ruimte
is voor bijsturing.
De SHO heeft de termijn van de tsunami-actie op twee jaar gesteld. Echter de tsunami ramp is van zo’n
grote omvang dat de verwachting is dat organisaties langere tijd nodig hebben. Er is een mogelijkheid tot
verlenging met een derde jaar. Veel organisaties in het getroffen gebied hebben van verschillende
donoren geld ontvangen die in de noodhulpfase moest worden besteed. Mede hierdoor worden de SHO
middelen vooral in de wederopbouw ingezet. Deze flexibiliteit heeft er toe geleid dat in de eerste fase van
de hulpverlening de bestedingen minder hoog lagen.
Op prijsstijgingen en marktwerking dient ook geanticipeerd te worden. Het tijdig transporteren van
goederen naar gebieden waar activiteiten plaatsvinden, kan kostenbesparingen met zich meebrengen.
Gebruik van alternatieve materialen en het produceren van eigen materiaal door getroffenen kan ook een
oplossing zijn. Evenals het opleiden van vakbekwame personen.
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 verblijven. 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. Het is belangrijk voorzichtig
om te gaan met activiteiten in de sector levensonderhoud om duurzaamheid te waarborgen. Lokale
partners hebben behoefte aan een lange termijn visie en strategie van rampenbestrijding en rampenmanagement.
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Moeder en kindzorg in Atjeh.

Foto: SHO.

Materiële en immateriële hulpverlening
Er moet niet alleen ingezet worden op materiële hulpverlening (zoals boten, huizen, goederen), maar ook
op immateriële belangenbehartiging (zoals rechtshulp, informatie aan slachtoffers en coördinatie). Een
combinatie van beide zorgt voor een versterkende werking.
Verantwoording naar de doelgroep toe
Hoewel verantwoording en transparantie richting donoren belangrijk zijn en er (terecht) veel aandacht
voor is, wordt verantwoording naar de doelgroep soms vergeten. Het is noodzakelijk dat de doelgroep op
de hoogte is van de agenda van lokale organisaties en donoren. Mechanismen moeten worden ontwikkeld die ruimte geven aan de doelgroep om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De moeilijkheid
hierbij is dat er veel verschillende (vaak ook politieke) belangen ter plaatse zijn.
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Conclusies
Vijftien maanden na de Tsunami is de wederopbouwfase in volle gang. Projecten worden uitgevoerd en
afgerond. De vorderingen zijn zichtbaar.
Tussen 26 december 2004 en 31 maart 2006 is een bedrag van € 154.695.178 gecommitteerd. Dit is 80%
van de beschikbare tsunami fondsen. In totaal is € 121.005.677 overgemaakt, waarvan € 80.135.976 is
besteed. Dit is 41 % van de beschikbare fondsen. Het bestedingsritme varieert, de activiteiten in de
wederopbouw vinden gefaseerd plaats. De bestedingen zijn in vergelijking met december 2005 met 34%
toegenomen. Van de bestedingen sinds 26 december 2004 is inmiddels 67% gedaan voor de wederopbouw en 33% voor noodhulp.
De nadruk in de hulpverlening ligt op Indonesië waar 44% van de beschikbare fondsen zijn gecommitteerd, gevolgd door Sri Lanka (37%) en India (15%). Voor de bestedingen is dat in Indonesië 40%, in Sri
Lanka 39% en in India 16% gedaan.
Een exacte indicatie van het bereikte aantal slachtoffers is lastig te geven. Een simpele optelling van de
aantallen zou leiden tot een niet realistische inschatting. Mede gelet op de onvermijdelijke dubbeltellingen
(dezelfde mensen krijgen diverse vormen van hulp van meerdere organisaties) lijkt een schatting van om
en nabij drie miljoen bereikte mensen redelijk.
In de wederopbouw heeft de hulpverlening zich in het bijzonder gericht op de sectoren huisvesting (32%)
en levensonderhoud (26%). De activiteiten zijn gericht op herstel van de levenssituatie van vóór de tsunami. Er wordt gestreefd naar wederopbouw plus, dat wil zeggen naar een situatie die beter is dan die voor
de tsunami. Het gaat om (semi-) permanente huisvesting en inkomensherstellende activiteiten.
Tijdens de uitvoering van de hulpverleningsactiviteiten in de getroffen gebieden zijn de organisaties
tegen verschillende problemen aangelopen. De omvang van de ramp en de reactie daarop hebben geleid
tot coördinatieproblemen. Onduidelijkheden deden zich voor in het overheidsbeleid van de getroffen
landen vooral ten aanzien van wet- en regelgeving in de bouw. Daarnaast waren er knelpunten door de
conflictsituatie in de getroffen gebieden (Indonesië en Sri Lanka) en door het ontbreken van infrastructuur
als gevolg van de ramp (Indonesië, India). Politieke, culturele en geografische aspecten zijn ook van
invloed geweest op de projectuitvoering. Deze aspecten hebben een voortvarende aanpak van de wederopbouw in de weg gestaan en heeft geleid tot vertragingen en wijzigingen in de projectplanning.
De organisaties proberen steeds meer te anticiperen op de problemen en hebben knelpunten aangepakt.
Er zijn allerlei inspanningen gedaan om de coördinatie te verbeteren. Echter het grote aantal organisaties
dat in de landen actief is, maakt coördinatie in ieder geval moeilijk. Er wordt nauw samengewerkt met de
overheid om druk uit te oefenen en zo vaart achter plannen te zetten en eventueel bij te kunnen sturen.
Het blijft lastig om in conflictsituaties te opereren, er wordt zoveel mogelijk aan de hand van het “Do no
Harm” principe gehandeld. De hulp wordt zoveel mogelijk gelijk verdeeld over bevolkingsgroepen om
spanningen te voorkomen. Het vergt een grote mate van flexibiliteit om met de steeds veranderende
context om te gaan. Niet alleen van de hulpverleners, maar ook van de donoren.
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Rustplekken voor Atjeese kinderen (Unicef Nederland)

Daags nadat de vloedgolven het leven in de Indonesische provincie Atjeh hadden overspoeld, startte Unicef met noodhulp. Ook werden er centra opgezet waar kinderen tot rust konden komen, konden spelen en leren. Afgelopen jaar is met man en macht gewerkt om deze centra structureel te
maken. Geen tenten, maar een stenen gebouw. En een goede organisatie, met hulp van de lokale
bevolking. In verschillende centra hebben het afgelopen jaar ruim 17.000 kinderen rust gevonden.
Ze werden geregistreerd, kregen sociale ondersteuning en konden weer kind zijn. Eén van deze
centra is het totaal vernieuwde Muhammadiyah-kindercentrum in Labui, nabij een klein vissersdorp in het westen van Atjeh. Dagelijks komen hier 50 tot 100 kinderen om er te dansen, tekenen
en studeren. Unicef heeft gezorgd voor leermaterialen, boeken, speelgoed en sportmaterialen.
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Bijlage 1
Overzicht van baten en lasten (in €)

1 BATEN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Beschikbaar gestelde SHO tsunami fonds
Ruimte AKV SHO
Beschikbaar gestelde bijdrage van het Ministerie
Ruimte AKV Ministerie
Netto SHO tsunami fonds
Rentebaten
Totaal baten

2 LASTEN
2.1
Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)
2.2
Steun via internationale koepel
2.3
Direct verstrekte hulp door de organisatie zelf
2.4
Uitvoeringskosten in NL
2.5
Uitvoeringskosten ter plaatse
2.6
Totaal lasten
3 Balans 31 december 2005

199.053.500
11.913.210
5.000.000
145.631
191.994.659
2.494.286
194.488.945
Committering

Overmaking

Besteding

91.914.792
39.928.816
15.100.699
5.249.022
2.501.850
154.695.179

69.961.788
39.725.149
6.842.921
2.663.624
1.812.195
121.005.677

54.542.011
16.386.634
5.342.226
2.202.197
1.417.716
79.890.784

39.793.766

73.483.268

114.598.161

Toelichting per rubriek
1 BATEN
1.1 Beschikbaar gestelde SHO-gelden
Lidorganisaties en gastdeelnemers hebben een bedrag van € 199.053.500 ontvangen uit de actie.
1.2 Ruimte AKV SHO
De SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers hebben de ruimte om maximaal 6% aan apparaatskosten
(AKV= apparaatskostenvergoeding) uit te geven. Er worden kosten gemaakt voor de coördinatie,
uitvoering en monitoring van de hulpverlening. De organisaties proberen deze kosten zo laag mogelijk te
houden, zodat zoveel mogelijk geld direct aan de hulp ten goede kan komen. Enkele organisaties hebben
al aangegeven dat zij ruim onder deze 6% blijven. De werkelijke omvang van de apparaatskosten zal in
het eindrapport worden weergegeven.
1.3 Beschikbaar gestelde bijdrage van het Ministerie
Lidorganisaties hebben een totaalbedrag van € 5.000.000 ontvangen van de bijdrage van het Ministerie.
1.4 Ruimte AKV Ministerie
De SHO-lidorganisaties hebben de ruimte om maximaal 3 % aan apparaatskosten uit te geven. 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. De feitelijke besteding aan AKV zal in het eindrapport verschijnen.
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1.5 Netto SHO tsunami fonds
Na aftrek van de ruimte AKV blijft het bedrag over wat direct aan de hulp ten goede komt.

1.6 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
€ 2.494.286 rente ontvangen.
1.7 Totaal baten
In totaal beschikken de SHO lid- en gastorganisaties over een bedrag van € 194.400.690 dat aan de hulpverlening kan worden besteed.

2 LASTEN
2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)
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/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/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/gastorganisatie.
2.6 Totaal lasten
In totaal is er € 154.695.179 (80%) gecommitteerd en € 121.005.677 (62%) overgemaakt aan uitvoerende
organisaties ter plekke c.q. de internationale koepels, dan wel betaald door de organisaties zelf. In de
getroffen gebieden is € 79.890.784 (41%) besteed van de totaal baten.

3 BALANS
In totaal is er nog een committeringsruimte van € 39.793.766 (20%). Een totaal van € 73.483.268 (39%) is
nog beschikbaar aan liquiditeiten en € 114.598.161 (58%) aan bestedingsruimte.
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Bijlage 2
Verdeling van de inkomsten van de actie
Na aftrek van de reserveringen worden aan de hand van een overeengekomen verdeelsleutel, de bedragen aan de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers overgemaakt (tabel). Dit gebeurt in termijnen en in
totaal is er tot nu toe een bedrag € 204.053.500 overgemaakt.
Tabel 3: Verdeling van de inkomsten van de actie per 31 maart 2006 (in €), inclusief de bijdrage van het
Ministerie.
Organisatie

SHO tsunami fonds

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

39.311.798
31.489.754
29.917.424
23.911.894
21.753.211
17.378.009
13.523.544
11.014.366
188.300.000

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

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
204.053.500

tsunami

32

tsunami

Bijlage 3

Schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie
In het schema op de volgende pagina’s 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
b. Wederopbouw: het proces en de activiteiten gericht op het herstellen van economische, sociale en
psychosociale infrastructuur die beschadigd is door een ramp.
De cijfers in het schema corresponderen met sectoren van humanitaire hulp. Deze zijn:
1. Gezondheidszorg

Levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieën,
psychologische ondersteuning, opsporen vermisten, pleitbezorging
en voorlichting.
2. Water & Sanitaire voorzieningen Water, sanitaire voorzieningen, pleitbezorging en voorlichting.
3. Voedselzekerheid
Voedselhulp, voedingshulp, pleitbezorging en voorlichting.
4. Levensonderhoud
Visserij, handel, milieu, transport, huishoudelijke artikelen,
pleitbezorging, voorlichting en microkrediet.
5. Onderwijs
Onderwijs, pleitbezorging en voorlichting.
6. Huisvesting
Tijdelijk onderdak, permanent onderdak, pleitbezorging en
voorlichting.
7. Rampen management
Voorbereid zijn op rampen, vroegtijdige waarschuwingssystemen,
bescherming, capaciteitsopbouw, monitoring, pleitbezorging en
voorlichting.
8. Programma management
Planning & programma management in het veld of ondersteuning,
monitoring & evaluatie.
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Noodhulp in India
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

1. Basisgezondheid is verstrekt, bewustwordingsactiviteiten voor gezondheid uitgevoerd;
psychosociale hulp verstrekt.
2. 62 toiletten gebouwd, 3 open putten geslagen,
watertanks verstrekt, water gezuiverd, maandverband en schoenen voor vrouwen en kinderen
verstrekt.
3. Voedselhulp gegeven.
4. Distributie van noodhulpgoederen.
5. Speeltuinen opgezet, tijdelijke scholen opgezet.
Schoolmaterialen verstrekt. Studenten vervoerd
tot dat waterpeil gedaald is. Sportmaterialen
verstrekt aan scholen.
6. Tijdelijke scholen gebouwd. Huizen gerepareerd.
Materialen voor tijdelijke huizen verstrekt.
7. Vrijwilligers getraind in rampenparaatheid,
vrijwilligers getraind in gezondheid en gemeenschapsontwikkeling. Capaciteitsversterking:
cursus traumacounseling voor basiswerkers.

400.221

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

2. Water & sanitaire
voorzieningen

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

6. Huisvesting
7. Rampen management

Mensen in
Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire
voorzieningen
3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

1. 10 partners hebben gezondheid van slachtoffers 335.829
verbeterd en bijgedragen aan voorkomen epidemieën door verstrekken medische hulp en
medicijnen en hygiëne en gezondheidsvoorlichting; 5 partners hebben psychosociale zorg
geboden.
2. 4 partners hebben bijgedragen aan voorkomen
van epidemieën door het bieden van veilig drinkwater en toiletten.
3. 9 partners hebben noden van slachtoffers
gelenigd met distributie van voedsel en voedselvoor-werk activiteiten; 4 partners hebben
bijvoeding gegeven voor kinderen en zwangere
vrouwen.
4. 10 partners hebben noden van slachtoffers
gelenigd door verstrekken van noodhulpgoederen met speciale aandacht voor noden van specifieke (kwetsbare) groepen: vrouwen, gehandicapten, dalits. 6 partners hebben bijgedragen
aan eerste herstel van inkomen door reparatie
boten, beschikbaar stellen visnetten en naaimachines en bieden van training.
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5. Onderwijs

5. 9 partners hebben bijgedragen aan terugkeer
naar school en voorkomen drop-out van kinderen door beschikbaar stellen van schoolmaterialen en transport naar school en het aanbieden
van bijlessen.
6.
6
partners hebben tijdelijke huisvesting en
6. Huisvesting
reparatie van huizen voor slachtoffers verzorgd;
5 kindercentra zijn opgezet.
7.
Versterken
van NGO’s door workshops en
7. Rampen management
bijeenkomsten te organiseren. Oprichten van
een coördinatieorgaan, die 12 bijeenkomsten
organiseerde waaraan 200 NGO’s deelnamen;
50 NGO’s participeren door data collectie, 3.000
personen hebben deelgenomen in consultatie,
25.000 nieuwsbrieven zijn verspreid en de NGO’s
zijn vertegenwoordigd in overheidsbijeenkomsten.
8.
3
Indiase consultants begeleiden partners in
8. Programma management
projectmanagement en coördinatie.

Oxfam Novib 1. Gezondheidszorg

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

5. Onderwijs
6. Huisvesting

TEAR fund

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

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 projectgebieden.
3. Voedselzekerheid van tsunami slachtoffers is
veilig gesteld.
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, ontzilten van
land, omploegen landbouwgrond; zaaien,
ontzilten kanalen, 7 ha mangrove planten, slib
verwijderen uit drainage kanalen.
5. Kinderen blijven op school en leren door verschaffen van onderwijsmateriaal.
6. Waardige levensomstandigheden voor ontheemden door de tsunami door tijdelijk onderdak en
reparatie van beschadigde huizen.

303.840

1. Mensen kunnen zich weer op hygiënische wijze
wassen en verzorgen.
2. Mensen hebben weer toegang tot schoon en
voldoende drinkwater.
3. Uitdelen van gekookt voedsel en andere
voedingsmiddelen.
4. Bevolking voorzien in basisbehoefte door noodhulpgoederen te distribueren samen met lokale
partners.

35.927
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6. Huisvesting

6. Het onderbrengen van families in tijdelijke huisvesting.
8. Programma management 8. Projecten zijn uitgevoerd doordat vrijwilligers
zijn ingezet en administratieve en financiële
ondersteuning.
Terre des
Hommes

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting

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

26.757

Gastorganisatie
Hivos

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

30.000
3. Voedselzekerheid veiliggesteld voor tsunami
getroffen gemeenschappen tijdens januari en
februari 2005, ondersteund in het verzekeren van
een continue voedselvoorziening aan getroffen
gemeenschappen.
4. Voorzien in noodzakelijke kleding aan de
gemeenschappen in twee districten van Tamil
Nadu.
6. Tijdelijk onderdak gebouwd voor 397 families in
Nagapattinam District en 15 families in
Kanyakakumari District van Tamil Nadu.
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Wederopbouw in India
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

50.642
1. Mobiele voorzieningen voor gezondheidszorg
georganiseerd. Voorlichting gezondheid, hygiëne
en sanitaire voorzieningen, medicatie voor ontwormen verstrekt aan kinderen. Psychologische
ondersteuning van kinderen, door directe
traumacounseling en indirect door opzetten van
activiteiten in zgn. Children Circles, psychosociale hulp verleend aan getraumatiseerde
slachtoffers. 3 gezondheidsklinieken in gemeenschappen. Doorverwijzen naar klinieken.
Ondersteuning voor dalits in medische hulp.
2. 31 herentoiletten gebouwd, 31 vrouwentoiletten
gebouwd, 10 wasruimtes gebouwd; 15 waterputten gebouwd en hersteld.
3. Extra voedsel voor kinderen die naschoolse
opvang bezoeken.
4. Kleine handelaren gesteund door verstrekken
gereedschap. Materialen aan kippenboeren verstrekt. Vismaterialen verstrekt. Vrouwen getraind
in naaiarbeid en het maken van pickles, kaarsen,
wierook, zeep, palmbladproducten, drogen van
vis en speelgoed. Geld-voor-werk voor boeren.
Vaardigheidstraining voor vrouwen en jongens.
Hulp verstrekt aan ouderen en zieken, zodat hun
families inkomens hebben. Materialen verstrekt
aan kleinschalige handwerklieden. Kleinschalige
handel opgezet voor kwetsbare families.
Momenteel worden zelfhulp groepen van vrouwen opgezet om deze te verbinden met inkomensgenerende activiteiten: kippenhokken en
koestallen gerepareerd. Ondersteuning voor
weduwen en dalits om inkomenspositie te
versterken, voorlichtingscampagne dmv straattheater over belang en deelname aan inkomensgenererende activiteiten. 114 catamarans,
140 fiberglas boten en 162 buitenboordmotoren
gemaakt; 11 buitenboordmotoren gerepareerd;
1.718 netten verstrekt
5. 5 speeltuinen opgezet. Drop-outs gaan weer
naar school. Leermiddelen aan zgn. Childrens
Circles verstrekt. Informeel onderwijs wordt ver-

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

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

5. Onderwijs
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6. Huisvesting

7. Rampen management

Mensen in
Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg

2. Water en sanitaire voorzieningen
4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting
7. Rampen management

strekt aan leerlingen die het reguliere schoolsysteem niet (meer) volgen. Ondersteuning voor kinderen van dalit families in educatie.
Ondersteuning meisjes in tekstboeken en verblijf
op school. Ondersteuning gehandicapte kinderen voor schoolmaterialen.
6. Slechte tijdelijke huizen van NGO’s gerepareerd
op verzoek van de overheid (eerste instantie niet
gepland. Huizen herbouwen begonnen, 10 huizen
gebouwd.
7. Cursus in traumacounseling voor leden van
basisgroepen en professionele hulpverleners uitgevoerd. Training van NGO staf op pedagogisch
gebied en nadruk op traumaverwerking. Training
van moeders, verenigd in zgn. Mothers
Associations op gebied van kinderbescherming
(handel, misbruik, kinderarbeid), met nadruk op
gender, cursus traumacounseling voor leden van
basisgroepen uitgevoerd. Theaterworkshop uitgevoerd.
1. Bijdrage geleverd aan de opvang en verbetering 8.075
van psychosociale en gezondheidszorg voor
(wees)kinderen door counseling; stafleden van
11 NGO's getraind in integratie HIV/Aids om aandacht voor HIV/Aids binnen tsunami activiteiten
te krijgen.
2. vergroten van toegang tot schoon drinkwater
door installatie 2 watertanks.
4. Bijdrage aan het herstel van inkomsten van
vissers door het verstrekken voor visnetten,
boten. Bijdrage geleverd aan het ondersteunen
van vrouwen door inkomensgenererende
activiteiten; ondersteuning van pleitbezorging.
5. Bijdrage geleverd aan kinderen en schooluitval
voorkomen door 1.700 kinderen schoolkosten te
betalen en schoolmateriaal te leveren.
Inschrijvingscampagnes op school georganiseerd, waardoor 74 drop-outs opnieuw naar school
gaan. Assistent juridisch medewerkers getraind.
6. Voorzien in onderdak door 36 beschadigde huizen te herstellen.
7. Gemeenschappen beter voorbereiden op rampen door risico analyse, documentatiecentrum
op te zetten, training personeel NGO om op
rampen voorbereid te zijn. Mangrove kwekerij
opgezet en mangrove geplant, informatie over
verzekering gegeven.
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Oxfam Novib 3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs
6. Huisvesting
7. Rampen management

TEAR fund

1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

6. Huisvesting
7. Rampen management

Terre des
Hommes

5. Onderwijs

3. Toevoegen van 700 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. Verschaffen van netten, boten en buitenboord
motoren aan getroffen families, versterken van
levensonderhoud door ondersteuning vee,
bootreparatie, landterugvordering en kleine
handelsactiviteiten.
5. Onderwijs hersteld voor een aantal scholen.
6. Verbeterde huisvestingssituatie voor tsunami
getroffen families.
7. Betere voorbereiding op rampen door gemeenschappen. Planten van kustvegetatie om
gemeenschappen te beschermen voor rampen

351.440

1. Moeders en kinderen in 20 dorpen voorgelicht
over preventieve gezondheidszorg.
3. 1.000 families hebben noodzakelijk inkomen door
‘geld-voor-werk’ programma.
4. 915 vissers kunnen weer vissen en inkomen
vergaren door bouw van boten met motoren en
netten. Vrouwen kunnen vis koelen voor betere
marktprijzen door visopslagcontainer. Vrouwen
hebben aanvullend inkomen door het krijgen van
koe.
6. Eerste serie huizen is bewoond, afronding
verwacht in derde kwartaal 2006.
7. 1 groep van trainers getraind en werkzaam in
eigen dorp.

12.322

5. Onderwijsmateriaal verspreid, 110 leraren
getraind.

6.831

Gastorganisatie
Habitat for
Humanity

6. Huisvesting

Hivos

4. Levensonderhoud

6. 66 huizen in Sulerikattukuppam zijn opgeleverd,
79 huizen worden gebouwd. Het modelhuis voor
de derde bouwlocatie is klaar en wegwerkzaamheden zijn gestart.

4. 80 boten, 59 kano’s, 71 buitenboordmotoren,
110 catamarans en netten zijn verspreid onder
vissers.
7.
Projectmanagement
capaciteit versterkt van
7. Rampen management
lokale organisatie.
8. Programma management 8. De organisaties zijn in staat de efficiëntie te
verbeteren van het rehabilitatieprogramma en
rampenmanagement.

3.420
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Save the
Children

1.Gezondheidszorg

5. Onderwijs

6. Huisvesting

1. De problematiek rondom HIV/Aids is beter
120.676
bespreekbaar onder docenten en kinderen.
Kinderen (m.n. meisjes) weten beter met misbruiksituaties om te gaan door training van
jongeren over levensvaardigheden en HIV/Aids.
547 OVC’s in Paderu geïdentificeerd. Structuren
opgebouwd waardoor kinderen beter beschermd
zijn tegen geweld en seksueel misbruik en
schending van kinderrechten. Het versterken
van kindergroepen; 37 comités en 77 kinderrechtengroepen en 17 adolescentengroepen gestart.
14 doorgangsscholen gestart in 12 sloppenwijken en 2 dorpen, waar kinderen van prostituees en andere kinderen uit tsunami getroffen
gebieden onderwijs ontvangen. Vorming van 15
comités gedwongen prostitutie terug te dringen
en schoolgang te bevorderen. Meer bewustzijn
tav handel/ontvoering. 25 activiteitencentra voor
kinderen zijn gestart.
5. 50 onderwijscentra dragen er toe bij dat kinderen doorgaan met school; 64 opvangcentra zijn
gestart; 15 ouders docenten Verenigingen
opgezet, waarvan 8 getraind.
6. De bouw van 124 woningen is gestart en er is
een bouwcomité van bewoners gevormd.
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Noodhulp in Indonesië
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

243.218
1. 169 vrijwilligers betrokken bij de opzet van
medische posten, 3 mobiele klinieken gaven
medische zorg aan 2.100 getroffenen.
Bijgedragen geleverd aan het voorkomen van
‘burnouts’ en oververmoeidheid, verschillende
doelgroepen bereikt: families, kinderen, vrouwen
hulpverleners. Javaanse staf wordt steeds meer
vervangen door zelfopgeleide Atjeese stafleden.
Samenwerking met Atjeese organisaties.
Pakhuis gehuurd, 2 auto’s en motorfiets voor
logistiek. Training voor vrijwilligers in Atjeh,
alternatief onderwijs in drie dorpen, medische
zorg en medicijnen verstrekt. Kinderen met leerachterstand worden begeleid. Er is een rijdende
bibliotheek die wekelijks alle dorpen aandoet.
Behoeften van 6.000 gehandicapten in kaart
gebracht en concrete acties voorgesteld.
Gezondheidsdiensten in 9 eenheden verstrekt,
training gedaan en getraumatiseerde en gehandicapten ondersteund. 36 vrijwilligers zijn
getraind en een coördinator benoemd, andere
organisaties betrokken in netwerk 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 gezondheidsvoorlichting uitgegeven in drie kampen in oplage
van 50.000.
3. Geen gevallen van honger voorgekomen.
Voedsel aan 78 families gedurende drie
maanden; 13.4 ton voedsel en noodhulpgoederen
voor 2.350 families, 1-3 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 toegan-

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud
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5. Onderwijs
6. Huisvesting

7. Rampen management

kelijk gemaakt. In Jakarta zijn goederen en geld
ingezameld en in Atjeh verdeeld. In Sumatra
goederen gekocht, zoals bouwmaterialen,
schoolspullen, etc. Onderzoek gedaan naar de
mensenrechtensituatie in Atjeh na de ramp en
lot van gevangenen. 51 vrijwilligers 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 van levensonderhoud
van groep ontheemden voorbereid en gestart.
Met groot materiaal puin geruimd op Nias, werk
wordt uitgevoerd door 15 vrijwilligers en 3
stafleden. Er zijn 217 gebouwen in het stadscentrum geruimd waardoor de hoofdstad 70%
schoon is, na het puinruimen is de bevolking
begonnen met bouw van onderkomens en komt
de lokale economie weer op gang. Ook deed
men lobbywerk; in Pidie is een vrouwencollectief
opgericht voor kleinschalige economische
activiteiten.
5. Kinderen ontvingen onderwijsmaterialen en
lesgeld.
6. 513 familietenten uitgedeeld. Plannen voor permanente huizenbouw voorbereid. Alle families
hebben toegang gekregen tot een tijdelijk huis,
14 families migreerden.
7. Publicatie eenheid opgezet: tijdschrift en website met door lokale verslaggevers verzameld
nieuws en gegevens, tijdschrift met 40-60 pagina’s verschijnt maandelijks in Engels en Bahasa
Indonesia met oplage van 5.000, publicatie van
artikelen. Informatieprogramma is voortgezet in
een commerciële krant en magazine; 4 organisaties zijn redelijk hersteld en draaien weer. 3
lokale organisaties hebben kantoor hersteld en
ingericht. 1 huurt ander gebouw. Direct hulp
geboden aan de lokale relaties van het
TAMASYA netwerk in Atjeh. Op 18 locaties in
Aceh Besar is ondersteuning geboden op het
gebied van coördinatie en communicatie,
bevoorrading (kleding, voedsel), bouwmaterialen
en uitrusting. In strategisch planning besloten
dat men zich zal richten op monitoring en pleitbezorging van ESC rechten (Economic, Social,
Cultural rights).
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8. Programma management 8. Twee ACT kantoren zijn geopend, een gezamenlijk programma wordt uitgevoerd en daarop
wordt begeleid en toezicht gehouden door Ernst
& Young.

Mensen in
Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

Nederlandse 4. Levensonderhoud
Rode Kruis

1. 5.461 patiënten behandeld en medicijnen ontvan- 78.759
gen door 8 mobiele medische teams, 7 ziekte
surveillancerapporten gemaakt voor 9 locaties
(dorpen en kampen) in Atjeh om de medische
situatie te inventariseren. 9161 patiënten
geholpen door lokale partners op gezondheidseenheden te zetten in 4 locaties.
Coördinatiekantoor met bekwame staf en communicatie faciliteiten in Medan functioneel en
ondersteunend voor medische teams.
Onderzoeken uitgevoerd, medicijnen vervoerd,
vergunning gegeven aan hulporganisaties,
personeel geworven, planningsbijeenkomsten
gehouden, technische assistentie etc.
Voorziening van medische materialen: 2 complete kits (elk voor 10.000 patiënten voor 3
maanden) met medicijnen zijn gedistribueerd;
2 ziekenhuistenten ter beschikking gesteld.
Patiënten behandeld in de 2 ziekenhuistenten.
Verspreiding van ziektes tegengegaan en
gezondheidszorg verzorgd voor ontheemden in
afgelegen gebieden door 7 medische teams.
3. Voedsel gedistribueerd aan 6.000 huishoudens
en 1.370 schoolkinderen aan de oostkust van
Atjeh.
4. Shelter kits (dekens, matjes, lampen, keukenspullen etc) gedistribueerd voor 1.000 families,
distributie door 40 getrainde gemeenschapswerkers. Zeep ter beschikking gesteld voor
distributie aan vrouwen.
6. 1.737 huishoudens hebben tijdelijk onderdak in
vorm van tent.
4. 141.100 mensen in zuiden en oosten Nias zijn
708.000
voorzien van schoon drinkwater. 5.400 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 sanitaire interventies. Vrijwilligers van het Indonesische Rode
Kruis hebben meer dan 60.000 lichamen geborgen. 300.000 mensen hebben huishoud kits
ontvangen. In Banda Aceh heeft het Rode Kruis
een noodhospitaal opgezet, waar 100.000
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mensen zijn behandeld. 3.400 mensen hebben
contact hersteld met hun familie via het familie
tracing programma van het Rode Kruis; In gehele
programma is 90 ton voedsel en hulpgoederen
(m.n. rijst, suiker, kooktoestellen) gedistribueerd
op Nias.
Oxfam Novib 1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

Stichting
Vluchteling

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzieningen
4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

1. Consultatie en psychosociale ondersteuning,
noodhulp en medicijnen om uitbraak van ziekten
te voorkomen.
3. Distributie van noodhulp voedselpakketten en
basisproducten. Na de aardbeving in Nias verspreiding van noodhulpgoederen.

22.000

1. In vier districten op Atjeh zijn 6 pakketten
medicijnen en noodhulpmaterialen uitgedeeld en
werden 48 mobiele klinieken opgezet voor de
basisgezondheidszorg. Op 45 locaties werden
medische diensten aangeboden via mobiele
medische teams. Medische diensten werden
verzorgd in 30 bestaande klinieken in 3 districten
in Atjeh. Noodhulpbehandelingen werden uitgevoerd in Zanioel Abidin ziekenhuis. In 3 districten waren 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 muskieten
bestrijdingscampagne
4. Projecten zijn uitgevoerd via geld-voor-werk,
water/sanitaire voorzieningen 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 water
expert.
5. Ontwerp van school gemaakt en ligt klaar voor
uitvoering.

38. 156

Terre des
Hommes

1. Gezondheidszorg

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 getransporteerd en
verspreid.
5. 3.160 pakketten met onderwijsmateriaal verspreid.

332.344

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

tsunami
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UNICEF

tsunami
1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzieningen

5. Onderwijs

1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke
gezondheid van getroffenen (medicijnen en vaccinaties). Pleitbezorging, opzetten van klinieken
in alle opvangkampen. Identificatie en bescherming van niet-begeleide kinderen. Vrouwen en
kinderen beschermd 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 watervoorzieningsystemen in “spontane” opvangkampen.
789 opvouwbare watertanks geleverd.
5. Opzetten van 4.667 noodscholen zodat 90% van
schoolgaande kinderen weer naar school kan.

1.165.700 (via internationale koepel)

Gastorganisatie
1. 750 lichamen geborgen, 30.000 patiënten behandeld.
3. Voorzien in voedselhulp voor ontheemden in
3. Voedselzekerheid
Atjeh en Noord-Sumatra, opzetten van gemeenschapskeukens in Atjeh en Noord-Sumatra.
4. Voorzien in noodhulpgoederen voor 5.100
4. Levensonderhoud
ontheemden in Atjeh en 600 in Noord-Sumatra.
7. Productie, uitzending en ontvangst van nood
7. Rampen management
informatie radio programma voor 158 ontheemdenkampen en andere ontheemden, 302 vrijwilligers geworven, opzetten van 2 distributieen coördinatievestigingen, training en financiële
steun van 20 (radio) journalisten die bijdragen
aan het noodprogramma.
8. Programma management 8. Bijdrage aan de efficiëntie van het programmamanagement.

Hivos

Gezondheidszorg

Save the
Children

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

TNT/WFP

4. Levensonderhoud

100.000

4. Kwetsbare groepen vrouwen en baby’s zijn
35.240
geholpen een moeilijke periode door te komen
met 10.870 pakketten voedingssupplementen
voor zwangere en borstvoeding gevende
vrouwen.
4. 2.250 families met weinig bezittingen en zonder
onderdak hebben in de noodhulpfase een pakket
ontvangen met essentiële goederen voor het
dagelijkse huishouden.
4. Logistieke expert ingezet voor ondersteuning ten n.v.t.
behoeve van WFP operaties, IT en communicatie
infrastructuur opgezet voor WFP operatie, transport services ten behoeve van WFP of uitvoerende partners van WFP.
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Wederopbouw in Indonesië
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

1. In 6 dorpen zijn groepen gevormd en getraind die 179.000
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van
medische programma’s. Permanente kliniek
opgezet, extra voeding voor moeder en kind,
voorlichting gegeven door lokale staf. Trainingen
verzorgd voor dorpsgezondheidswerkers, 65
vrijwilligers, predikanten en onderwijzers.
Trauma’s van vrouwen en kinderen zijn verminderd. Met behulp van een mobiele kliniek wordt
gezondheidszorg en voorlichting geboden op 11
locaties en zijn 1.000 hygiënepakketten uitgedeeld.
2. In Langung zijn 71 van de geplande 350 wateraansluitingen klaar, in Langkak waren dat er 67
van 100. In Koala Baru is de uitvoering 50%; 37
drinkwaterpunten gebouwd, 230 pitlatrines
gebouwd; 40% heeft toegang tot veilig drinkwater en verbeterde sanitaire voorzieningen.
4. Onderzoek gedaan, gereedschap en curriculum
uitgedeeld; 25 boten gereed, 35 groepen
gevormd, 3 kredietgroepen getraind, 25 families
verdienen een inkomen met bouw van boten;
economische behoeften en potenties worden
geïnventariseerd, drie groepen in Langkak
startten met economische activiteiten, waarbij
gereedschap en zaaigoed werden verstrekt.
Herbouw garnalenvijvers in Lampaseh Aceh; in
totaal 85 ha met 150 inlaatsluizen en ondersteuning bij productiestart tot juli 2006. Per jan. 2006
waren 65 ha vijvers hersteld. Roulerend fonds
gestart met 75 kwetsbare gezinnen voor economische activiteiten. Werkplaats voor botenbouw
gebouwd en georganiseerd. 26 vrouwengroepen
hebben economische activiteiten gestart in een
kamp en in 3 dorpen. Levensonderhoud tot 50%
hersteld. Er worden 10 boten gebouwd.
Vrouwengroepen gevormd voor kleinschalige
economische activiteiten in land- en tuinbouw,
veeteelt, kiosken en ambulante handel. Er zijn 3
trainingen gegeven voor potentiële veehouders
en managementtraining voor kleine onder-

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

2. Water en sanitaire voorzieningen

4. Levensonderhoud
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tsunami
5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

nemers. In Atjeh is een eerste kredietvoorziening
verleend; Gemeenschapshuis is geheel gerenoveerd.
5. Traumaverwerking is een onderdeel geweest in
het lesprogramma, naschoolse activiteiten
bestaan uit sport, spel en tekenen/schrijven,
gestimuleerd door publicatie op een muurkrant;
22 scholen zijn hersteld en 10 herbouwd, 13
scholen gemeubileerd en voor 23 scholen meubilair gefabriceerd. 53 scholen met zes lokalen en
onderwijzershuis worden hersteld of herbouwd.
Maandelijks wordt een tegemoetkoming in de
studiekosten uitgekeerd aan 750 kinderen in 10
dorpen. Ook hebben deze kinderen voedselrijke
maaltijden ontvangen; 1.159 kinderen ontvangen
huisvesting, voeding, gezondheidszorg en onderwijs. Het kindertehuis is in gebruik.
6. 32 families wonen in nieuw huis, 130 huizen
klaar, met water en licht, overgedragen en
bewoond. Twee wooncomités functioneren. In
totaal zijn tot en met jan. 2006 298 huizen gebouwd. In 1 dorp grond aangekocht voor bouw van
huizen voor huurders die anders geen recht op
een huis hebben. Wel is begonnen met de bouw
van stenen huizen voor de meest urgente gevallen binnen de doelgroep.
7. Onderzoeksrapport over de huidige politieke,
sociaal-economische situatie in het rampgebied
gedaan. 4 nieuwe partners geïdentificeerd,
7 organisaties hebben financieel technische
advies en ondersteuning gekregen. Tevens is de
organisatie doorgelicht en zijn de behoeftes en
mogelijkheden voor IT-ontwikkeling onderzocht.
Training voor journalisten en managers van radiostations, de (her)bouw van radiostations in
Lamno, Singil en Tapak Tuan zal in september
zijn afgerond, 15.000 radio’s met batterijen zijn
uitgedeeld aan ontheemden, 1.000 studieboeken
voor journalisten herdrukt en verspreid onder
mediawerkers. Talkshow over vrede in Atjeh
wordt sinds jan. 2006 iedere 2 weken geproduceerd en door 25 lokale radiostations uitgezonden en is in heel Atjeh te ontvangen.
17 gemeenschapwerkers worden getraind. Een
monitoring methode is ontwikkeld. De infrastructuur van lokale partners is versterkt met 29 personen. Er zijn 2 workshops vredeseducatie en
maandelijkse discussiebijeenkomsten georganiseerd. Bibliotheek (vredesopbouw en trauma-
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8. Programma management

Mensen in
Nood/
Cordaid

literatuur) in juni 2005 geopend. Restauratie van
kantoren en bijkantoren is voltooid. Aan 51 families is een solidariteitsuitkering gedaan. De website www.indofo.nl is regelmatig bijgehouden
met actualiteit over mensenrechten, conflictgebieden, leger en politie. Technische voorbereiding en trainingen in april/juni 2005, gevolgd door
veldwerk; tot maart 2006 is ruim 6.000 ha dorpsgrond in kaart gebracht en sociale gegevens
verzameld. Planning in volle gang in 12 dorpen.
8. ACT coördinatie geregeld, met steun van Ernst &
Young actieplannen voorbereid en eerste cyclus
uitgevoerd; 4 nieuwe stafleden benoemd en
inventaris voor kantoor aangeschaft.

1. Ontwikkeling richtlijnen voor WHO en NTP voor
17.615
ontheemdenkampen, afgifte van laboratoria
materiaal plus 50 microscopen, voorraad medicijnen geleverd, rehabilitatie van provinciale
dienst gebouw en uitrusting, TB training door
WHO voor gemeenschapgezondheidscentra en
281 gezondheidspersoneel, 200 bijgeschoold.
Voorlichting gegeven over vogelgriep.
2. Water & sanitaire voorzie- 2. Bijdrage geleverd aan verbeterde water en
sanitaire voorziening. Samenstellen materialen
ningen
voor dorpen in uitvoering; training gehouden op
gebied van water en sanitair, boorgaten, platforms en water tank en toren bij 21 scholen
compleet, installatie van handpomp, elektrische
pomp en distributiesysteem, zodra constructie af
is om beschadiging te voorkomen, toilet en tanken op 9 plaatsen, constructie watertorens en
opslag gestart bij 20 scholen.
Introductiebijeenkomsten gehouden bij 20
scholen over gezondheid en hygiënezaken. Algemene groepsdiscussies gehouden bij de eerste
10 scholen, data verzameld en geanalyseerd.
4. 200 vrouwen getraind in tassen maken, 200
4. Levensonderhoud
naaimachines en 100 borduurmachines uitgedeeld plus materiaal . De vrouwen gebruiken dit
als inkomensgenerende activiteiten;
Herstelwerkzaamheden in 12 koffieverwerkingsbedrijven, 212 stoelen geleverd.
Herstelwerkzaamheden in 1 koffieverwerking- en
exportbedrijf, onderzoek afgerond naar levensonderhoud alternatieven en duurzaamheid;
3 lokale organisaties geïdentificeerd.
5. Ontwerp voor aardbevingbestendige scholen en
5. Onderwijs
afgestemd en goedgekeurd met lokale autoriteiten, constructie 9 scholen. Fundering klaar voor
1. Gezondheidszorg

tsunami
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tsunami
6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Programma management

Nederlandse 1. Gezondheidszorg
Rode Kruis

6. Huisvesting

7 scholen; staal constructie gestart voor 4
scholen; houtconstructie gestart, schooluniformen voor 4.985 schoolkinderen in Muara Batu,
Seunuddon en Pusung. ontvangen, schoolgeld
voor 400 leerlingen.
6. 2 modelhuizen gebouwd, 4 aannemers hebben
650 huizen in aanbouw, fundering 332 huizen,
grondwerk 255 huizen, palen 209 huizen en
muren voor 121 huizen af: Supervisie opgezet,
materiaal getest (staal, zand, etc.). Doelgroep
werkt vrijwillig mee aan schoonmaak- en
graafwerkzaamheden. Landeigendom onderhandeld voor samenwerking met RALAS (wereldbank) en lokale autoriteiten voor formaliseren
certificaten
7. Onderzoek gedaan naar de behoeften van de
gemeenschap, rampenplannen ontwikkeld,
commissies voor dorpsontwikkeling opgezet in
de dorpen, introductiebijeenkomsten gehouden
bij 20 scholen, algemene groepsdiscussies
gehouden bij de eerste 10 scholen, schoolcomités van 10 scholen herstart; verkiezingen in
gang gezet 5 personen per plaats voor supervisie; ook verantwoordelijk voor onderhoud;
wegenbouw consultant heeft voorbereidingen
genomen voor constructie weg (vluchtroute en
toegang tot markten); training op basisvaardigheden aan 40 medewerkers van lokale organisaties.
8. Cordaid kantoren gevestigd in Medan,
Lhokseumawe en Sinabang.

1. Uitvoering van project verloopt volgens planning. 12.380 (via internationale
40 motorfietsen en 3 auto´s zijn afgeleverd. 2.000 koepel)
klamboes lokaal vervaardigd door 15 vrouwen en
gedistribueerd in Zuid Nias.
6. 17 huizen frames en daken van project Gomo
district zijn af. Proef project in Lahusa is vertraagd, doordat het hout niet beschikbaar was .
Gezondheidspost wordt gebouwd. 96 huizen van
project Lamreh zijn (bijna) gereed. Ook de bouw
van het vrouwencentrum, hospitaal, bibliotheek,
gemeenschapshuis, speeltuin zijn ook bijna
afgerond. Momenteel wordt gekeken of NRK
verder kan bijdragen aan de bouw van een permanente school en hulp kan bieden bij water en
sanitaire voorzieningen. Meer dan 5.000 frames
zijn gearriveerd, waarvan 4.444 frames zijn
opgezet. Door de vertragingen in de levering van
hout zijn nu pas 600 frames helemaal compleet.
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Op dit moment wordt het hout in grote hoeveelheden geleverd, dus inhaalslag kan gemaakt
worden in het afmaken van de shelters. Op Nias
is voorbereidend werk gestart voor de fundering
van de nieuwe klaslokalen. Bouwmateriaal is
aangekocht.
Oxfam Novib 4. Levensonderhoud

7. Rampen management

8. Programma management

Stichting
Vluchteling

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire
voorzieningen

4. Levensonderhoud

4. Lokale NGO’s getraind in inhoud en strategie van 12.740
hun programma, vooral gericht financieel management. Steun aan 35 vrouwelijke zoutboeren
op het gebied van bedrijfsfaciliteiten, kapitaal,
techniek en marketing. Opzetten en management
van kwekerijen, opzetten en managen van
demonstratiekavels voor organisch landbouw,
voorzien in technische en financieel steun aan
lokale gemeenschappen over voedselverwerkingtechnologieën, aankoop van gereedschappen, voorzien in klein microkrediet.
7. Training in rampenmanagement aan lokale
organisaties. Twee speciale uitgaven van wetenschappelijke tijdschriften over milieu en rampen
management. Het verzorgen van een seminar
over rampenmanagement. Onderzoeken in 6
kustgebieden zijn afgerond, terwijl 31 kustdorpen
zijn geïdentificeerd voor rehabilitatie. 500 ha
beplant met kustvegetatie, beleidsevaluatie van
kustbronnen, management en ontwikkelen van
richtlijnen. Vestigen van provinciaal forum.
8. Identificatie, onderzoek, veldbezoeken en regelmatige monitoring van projecten. Advies en
begeleiding van projectpartners op alle componenten van projectuitvoering, lokaal kantoor en
staf gereed, monitoring en evaluatiesystemen
ontwikkeld en gereed.
1. De bouw van de kliniek in Rawa Pidie district is
91.000
voltooid en in gebruik genomen. 9 mobiele
klinieken zijn operationeel en voorzien in de
basisgezondheidszorg. Herstel van een kliniek in
Lambara Angan (Atjeh Besar) en voorziening van
materialen en medicijnen. Herstel van medische
diensten in Lapang voor lokale bevolking en
ontheemden in TLC’s.
2. Teams samengesteld die hygiënische
omstandigheden in het TLC monitoren en
campagnes organiseren. Teams samengesteld
om drinkwater en sanitaire voorzieningen te
bouwen.
4. Een totaal van 38 kleine economische projecten
werd uitgevoerd. 79% in de visserijsector (boten-
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tsunami
6. Huisvesting

TEAR fund

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs
6. Huisvesting
8. Programma management
Terre des
Hommes

2. Water & sanitaire
voorzieningen

4. Levensonderhoud

bouw, botenherstel, visverwerking en overige
infrastructuur), 21% werd uitgevoerd in de sector handel, gezondheid, landbouw. 30 vrouwen
volgden een vakscholingscursus. 10 economische projecten zijn toegekend in de landbouwsector voor verbouwen van rijst, gember,
pepers, sojabonen en aardnoten. 3 projecten zijn
voor de bouw van boten en visverwerking, 2 projecten werden gestart ter ondersteuning van
pluimveehouderij, 64 projecten zijn ter ondersteuning van kleine bedrijfjes als traditionele koffiehuizen, reparatiewerkplaatsen, naaiateliers. In 2
projecten werden kleine pontjes gebouwd om
vervoer van personen en goederen mogelijk te
maken. In Pidie werden huishoudelijke goederen
aangeschaft en gedistribueerd. Personen werden gesteund om lokale goederen zelf te produceren.
6. Op 19 december 2005 werd de bouw van 4
gemeenschapshuizen voltooid en in gebruik
genomen. Op 19 december 2005 werd de bouw
van twee demonstratiehuizen voltooid; Herstel/
bouw van de school in Datar Luas is compleet.
Contracten met lokale bouwbedrijven zijn
getekend en met de bouw van 434 huizen is
begonnen.

1. Beheren van poliklinieken en ziekenhuis met 20
38.156
bedden (18.228 patiënten) en dagelijks bezoek
aan kampen (9.552 patiënten).
4. 16 boten in gebruik, 9 zandbaggerboten zijn
gereed.
5. Bouw is volop aan de gang. Opening verwacht in
augustus 2006.
6. Modelhuizen klaar voor besluitvorming met
bevolking.
8. Projectvoorstellen naar grotere NGO’s geleid.
2. Gezondheidscentra gebouwd en in werking;
19.844 (51% vrouwen)
12 waterzuiveringssystemen geïnstalleerd,
6 diepwaterputten geboord, 2 waterdistributiesystemen operationeel, 1 publiekssanitaire
eenheid gebouwd.
4. 108 vissersboten met uitrusting verspreid, 78 ha
visvijvers hersteld, 1 kleermakersworkshop
gebouwd en uitgerust waar 70 vrouwen de gelegenheid krijgen om inkomen te verwerven, 47
vrouwen starten kleermakersbedrijf, 66 kippenboerderijen gebouwd, 39 vrouwen verdienen hun
inkomen door 4 gebaksproductie eenheden.
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5. Onderwijs

6.Huisvesting
UNICEF

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire
voorzieningen

5. Onderwijs

5. 6 scholen gebouwd, 4 scholen van schoolmateriaal voorzien, 542 kinderen kunnen naar school
met schoolmateriaal.
6. 1.403 huizen overgedragen.
1. Psychosociaal hulpplan opgezet en in werking.
556.924 (via internatioInterventies primaire en secundaire gezondnale koepel)
heidszorg nog gaande. Immunisatie van kinderen
jonger dan 5 jaar tegen polio. Bescherming van
vrouwen en jonge kinderen tegen malaria met
geïmpregneerde muskietennetten.
Vroedvrouwen getraind en voorzien van materialen voor het bevorderen van veilige bevallingen
in tijdelijke kampen. In het onderwijs werkzame
staf getraind in psychosociale steun. Opzet en
uitvoering van een programma tegen ondervoeding. Hulp aan de regering bij het ontwikkelen
van systemen voor pleegouderschap in uitvoering. Omvorming van kindercentra in jongerenclubs in uitvoering. Voorbereiding van communicatiecampagne tegen seksueel misbruik, uitbuiting en handel in kinderen. Medicijnen gekocht
om micronutriententekort te voorkomen.
2. Personele capaciteit van de overheid aangevuld.
Toegang tot zuiver water en sanitaire voorzieningen door herstel en bouw van 252 waterpunten
en 13 watersystemen in dorpen, gezondheidscentra en kampen. Instructie van scholieren als
trainers om hygiëne te promoten in 105
bestaande en 500 nieuwe scholen is in uitvoering.
5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem incl. schoolmaterialen en training onderwijzers. Onderwijs van resterende 10% van
schoolgaande kinderen hervat. Onderwijzend
personeel gerekruteerd en getraind. Training van
schoolpersoneel en leerlingen in rampenparaatheid, vredesonderwijs en ‘life skills’.
Herhalingstraining in planning, management en
uitvoer van onderwijsprogramma’s is in voorbereiding, 100 tijdelijke scholen gebouwd, 100
scholen in aanbouw, Locatie bepaald, tekeningen gemaakt en begin gemaakt met bouw van
300 permanente aardbevingsbestendige en kindvriendelijke scholen. Herstel en inrichting van
200 bestaande scholen is in uitvoering.
Implementatie van het ‘Creating Learning
Community for Children’ model en training van
leraren in psychosociale genezing is in voorbereiding.
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Gastorganisatie
Habitat for
Humanity

6. Huisvesting

6. 130 huizen gebouwd in Mulia; 50 huizen in Kranat 698
Luar.

Hivos

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

4. Onderzoek naar behoefte bijna afgerond.
120.000
5. 150 gemeenschapsorganisatoren hebben trainingen gekregen in organische landbouwmethoden
en gemeenschapsorganisatie.
6. 90 huishoudens hebben een fatsoenlijke woning,
2 huizen in aanbouw, 20 huizen worden gerepareerd.
7. Slachtoffers in 158 IDP kampen en andere
ontheemden hebben informatie ontvangen over
rehabilitatieprogramma’s, laatste ontwikkelingen
in hun regio’s, informatie over de situatie van
andere slachtoffers en entertainment door
productie, uitzendingen en ontvangst van radioprogramma’s. Technische assistentie aan 35 en
capaciteitsopbouw van 20 lokale organisaties,
assisteren van 25 lokale organisaties bij voorstellen schrijven voor fondsen.
8. Monitoring van het werk van 27 lokale organisaties, evaluatie van het project van 5 organisaties.

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Programma management

Save the
Children

1. Psychosociaal programma ontwikkeld en uitgevoerd op 200 scholen waarmee 394 leerkrachten getraind zijn en 5.801 kinderen bereikt.
Dit leverde een bijdrage aan traumaverwerking
van kinderen. Productie van een instructievideo
voor psychosociale therapie voor ouders en
kinderen.
5. In november is de bouw van de eerste 20
scholen gestart, funderingen zijn gelegd.

6.633

1. 260 huishoudens hebben toegang tot nieuw
gebouwde tijdelijke gezondheidsklinieken,
medewerkers van twee gezondheidsklinieken in
Lamno subdistrict kregen twee motorfietsen.
2. Water & sanitaire voorzie- 2. De gemeenschap van Ujong Sudheun heeft
toegang tot zes tijdelijke openbare toiletten.
ningen

1.540

1. Gezondheidszorg

5. Onderwijs

World Vision 1. Gezondheidszorg
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Noodhulp in Myanmar
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Lidorganisatie
Oxfam Novib 1. Gezondheidszorg
3. Voedselzekerheid

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

Wederopbouw in Myanmar
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

Lidorganisatie
Oxfam Novib 4. Levensonderhoud

5. Onderwijs
6 Huisvesting

4. Van 70 huishoudens is het levensonderhoud
hersteld via visboten en visnetten, 4.000 mensen
werden geholpen door constructie van een brug.
5. 387 leerlingen hadden profijt van herstel van
schoolhekken en 30 kregen een bureau.
6 10 huizen hersteld in de staat Shan.
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Noodhulp in Somalië
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting

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

40.500

2. Herstel van 5 ondiepe putten, boren van 2 diepe
putten en de infrastructuur, bouw van 5 drinkbakken voor dieren, organisatie van 1 watermanagement training.
3. Distributie van voedselpakketten met pasta,
suiker, rijst en melkpoeder.
6. Distributie van onderdak materiaal, 610 mensen
hebben NFI gekregen.
7. Aan noodhulpproject is effectief leidinggegeven.

22.548

4. In totaal werden 28.996 dekens, 8.003 plastic
zeilen, 6.400 keukensets, 28.906 slaapmatten en
9.703 jerrycans vervoerd naar Bossasso en
gedistribueerd.

25.000

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

Oxfam Novib 2. Water & sanitaire voorzieningen

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting
7. Rampen management
Stichting
Vluchteling

4. Levensonderhoud

Wederopbouw in Somalië
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

4. Levensonderhoud

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

485

4. Betaling van alle werknemers. Herstel van 50 km
weg tussen Bosasso en Bender Beyla. Het
project had als onbedoeld effect van vredesopbouw tussen twee vechtende clans. Herstel
van grote greppels, 11 kleine greppels, 3 kleine
wegen en bouwen van dammen om erosie tegen
te gaan.
7. Aan wederopbouwproject wordt effectief
leidinggegeven en toezicht gehouden.

4.680

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

Oxfam Novib 4. Levensonderhoud

7. Rampen management
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Noodhulp in Sri Lanka
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

28.894
1. Traumacounseling aan slachtoffers gegeven,
medische hulp geboden. Ondersteuning gegeven
aan Ministerie van gezondheidszorg.
2. Waterpomp geplaatst.

Lidorganisatie
Kerkinactie
en ICCO

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

5. Onderwijs

6. Huisvesting
7. Rampen management

Mensen in
Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzieningen

3. Voedingshulp verstrekt, voedselopslagplaats
gebouwd.
4. Goederen verstrekt, vrouwen kunnen weer produceren, generator geplaatst. Meubels verstrekt
aan ontheemdencentrum
5. Bouw van school, schoolbenodigdheden verstrekt. Schoolbegeleiding voor examenleerlingen, 28 studenten hebben studiebijlage voor 6
maanden gehad. Ze zetten hun studie door.
6. Constructie huizen.
7. Traumacounseling voor theologiestudenten.
Training in traumacounseling voor leraren en
vrijwilligers.
1. 3.800 families hebben toegang tot basis gezond- 136.874
heidszorg en voorlichting gekregen, 138 vrouwen
hebben speciale prenatale en postnatale zorg
ontvangen. Families kunnen zich beschermen
tegen malaria met 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 met een voorstel
voor de volgende fase van steun voor management afvalverwerking.
2. 3.000 families hebben weer veilig drinkwater en
sanitaire voorzieningen door repareren en
constructie van 48 toiletten en het repareren en
schoonmaken van 620 bronnen in Batticaloa, 2
nieuwe putten gegraven, 4 beschadigde putten
gerenoveerd en enkele putten zijn schoongemaakt in Mullativu; 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.
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3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting
7. Rampen management

3. 3.500 personen beschermd tegen ondervoeding.
4. Diverse 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 6.600 visnetten en 4.652 kano’s te
produceren en distribueren; versterking van
lokale visserij afdeling van het Ministerie en de
vissersgemeenschap; 38 projecten zijn afgerond.
5. 2.300 kinderen hebben educatie materialen ontvangen, 8 tijdelijke scholen gebouwd, training
leraren.
6. Distributie 593 tenten aan 583 families en 10
scholen; 629 tijdelijke onderkomens gebouwd.
7. Veiligheids- en rampenmanagement systemen
opgezet incl. ‘district management information
centrum’ 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 and 4 werkgroepen,
workshop om participatie in besluitvormingsproces te bevorderen.

Nederlandse 4. Levensonderhoud
Rode Kruis

4. Directe nood aan 9.432 families in Galle, en 9.408 79.100
families in Hambantota geledigd door lokale aankoop en distributie van voedsel en hulpgoederen
in samenwerking met de branches van het Sri
Lankaanse Rode Kruis. Noodhulpprogramma 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. 7.000
patiënten zijn behandeld in deels mobiele klinieken van het Rode Kruis. Onderdak en essentiële
huishoud items 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.

Oxfam Novib 2. Water en sanitaire voorzieningen

2. Veilig drinkwater bij de huizen door schoonmaak
bronnen volgens het WHO model, paar latrines
gebouwd.

134.653
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3. Ontheemde gezinnen ontvingen voedsel tot dat
overheidsrantsoenen arriveerde.
4.
Ontheemden
ontvingen huishoudelijke artikelen,
4. Levensonderhoud
zodat zij eigen maaltijden konden koken, slapen
op matrassen.
5.
Kinderen
weer in staat om terug te keren naar
5. Onderwijs
school.
8. Programma management 8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan
planning, coördinatie en monitoring
3. Voedselzekerheid

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

TEAR fund

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

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 in staat
hun werk te hervatten door boten en netten.
6. 180 families hebben tijdelijk onderdak door
tenten.

3.780

1. Slachtoffers hebben medische en traumazorg
gekregen en zijn genezen.
2. Mensen hebben drinkwater gekregen.

10.300

6. Huisvesting

Terre des
Hommes

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

UNICEF

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzieningen

5. Onderwijs

3. Families hebben voedsel gekregen, baby’s melk.
4. Huishoudelijke artikelen verspreid.
1. Lichamelijke en geestelijke gezondheid van
getroffenen gestabiliseerd, o.a. door aanvoer
van voldoende medicijnen voor 150.000 mensen
voor 3 maanden. Niet-begeleide kinderen
beschermd door identificatie en ondersteuning,
pleeggezinnen gevonden, getraumatiseerde kinderen geholpen door psychosociale activiteiten.
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, toegang tot
650 schoongemaakte bronnen en 422 geïnstalleerde waterplaatsen, toegang tot 1.150 nieuwe
tijdelijke en permanente toiletten in kampen,
scholen en dorpen, nieuwe badgelegenheden
beschikbaar.
5. Onderwijs aan 80% van overlevende, schoolgaande kinderen hervat, o.a. door opzetten van

600.000
(via internationale
koepel)
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6. Huisvesting

3.209 noodscholen, meer dan 170 scholen
schoongemaakt en noodscholen afgerond,
schoolmeubilair, onderwijsmaterialen en recreatiesets gedistribueerd.
6. Voorziening van tijdelijk houten onderdak.

Gastorganisatie
1. Voorzien in counseling in 12 medische klinieken
20.000
in drie districten, 654 counseling sessies in 2 districten (Matara-Galle), 46 religieuze activiteiten
in 4 districten.
3. Voorzien in voedselhulp aan getroffen mensen in
3. Voedselzekerheid
Matara, Hamanantota, Galle, Negombo, Kalutara
& Ampara & 2500 mensen werden voorzien van
lunchpakketten in twee districten.
5. 7.097 kinderen in 6 districten werden voorzien in
5. Onderwijs
bibliotheekboeken, bonnen voor schoenen, sport
artikelen.
6. 9 tijdelijke huizen gebouwd en constructiemate6. Huisvesting
riaal geleverd.
7. Vissers (mannen en vrouwen) hebben deelgeno7. Rampen management
men in workshops.
8. Programma management 8. Effectieve levering van noodhulpmateriaal, coördinatie en efficiëntie.

Hivos

1. Gezondheidszorg

Plan
Nederland

1. Gezondheidszorg

1. Uitbraak van besmettelijke ziekte voorkomen
208.148
door medicijnen en medische voorraad aan
gezondheidsautoriteiten te leveren voor gebruik
in de noodkampen, goede gezondheidssituatie
behouden door medische middelen te verschaffen aan Tangalle en medicijnen aan Hambantota
ziekenhuis.
4. 1.000 jongeren voorzien van gereedschap (met4. Levensonderhoud
selarij, timmergereedschap). Twee MFI’s hebben
fondsen gekregen waar door getroffen vrouwen
en hun gezinnen in staat zijn om kleine ondernemingen opnieuw op te starten. Bredere toegang
tot diverse financiële diensten.
5. Schoolmateriaal, uniformen en schoeisel uitge5. Onderwijs
deeld aan 83.000 schoolgaande jongens en meisjes.
8. Programma management 8. Uitvoering, toezichthouden en evaluatie capaciteit door nieuwe staf aan te nemen en aan het
werk zetten.

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
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Wederopbouw in Sri Lanka
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

1. Mobiele klinieken georganiseerd, patiënten ver- 20.380
wezen naar ziekenhuis, bijeenkomsten gezondheid- en voedingsvoorlichting georganiseerd o.a.
op scholen; traumacounseling verleend.
Medische hulp verstrekt, voedingshulp verstrekt
aan zwangere vrouwen en kinderen.
2. Waterput en toiletten gebouwd.

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

2. Water en sanitaire voorzieningen
4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

4. Slachtoffers in contact gebracht met organisaties die netten verstrekken en boten en motoren
repareren, cursussen kokosvezelproducten vervaardigen en naaicursussen. uitgevoerd, straattheater voor vrouwen, ondernemerscursus voor
vrouwen, training beroepskeuze en carrièreperspectieven gegeven. Productiematerialen
verstrekt voor landbouw, winkeliers ondersteund. Verbetering van de keuken van een
opvangcentrum, generator geplaatst.
Startkapitaal voor inkomensherstel uitgegeven,
vissersboten en vistuig uitgegeven, 2 families
ontvingen brommertaxi, 1 bedrijfsadviseur ingehuurd om bedrijfsontwikkeling te ondersteunen,
trainingen te geven en trainees te adviseren op
bedrijfsontwikkeling.
5. Schooluniformen, schoenen en schoolmateriaal
verstrekt, sport en culturele activiteiten georganiseerd om kinderen te stimuleren naar school
te gaan, kleuterschool gebouwd, 4 centra voor
beroepstrainingen zijn gereed, 6 cursussen
begonnen, timmerwerkplaats, elektrische kabels
trekken, bouwnijverheid, reparatie motorboten,
23 mensen op gender ongelijkheid getraind; 5
trainingen ‘empowerment’ voor vrouwen.
6. Tijdelijke behuizing geconstrueerd, grond en
eigendomsrechten voor huizen verkregen. Start
huizenbouw. Huizen hersteld; 8 permanente
huizen gebouwd; 35 metselaars geselecteerd en
getraind.
7. Promotie voor participatie van de bevolking bij
rehabilitatie dmv straattheater, cursus aan veldwerkers gegeven in pleitbezorging.

tsunami

60

tsunami

Mensen in
Nood/
Cordaid

1. Gezondheidszorg

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Rampen management

Nederlandse 4. Levensonderhoud
Rode Kruis

6. Huisvesting

1. In staat slachtoffers te identificeren en hulp te
5.976
verlenen in de dorpen door lokale trainers,
centra voor trainingen en informatie.
6. Voorzien in permanente behuizing door lokaal
kantoortje, lokaal team en land voor 100 huizen.
Alle bouwmaterialen zijn aangeleverd en opgeslagen. 15 huizen zijn volledig klaar, 85 huizen
verkeren in diverse bouwstadia, maar zullen eind
mei 2006 klaar zijn, 27 huizen en 16 toiletten zijn
klaar; 4 huizen eind mei 2006. Start met bouw
van 50 huizen vanaf mei 2006, 400 huizen zijn in
diverse bouwstadia.
7. Aanschaf van een ambulance, het verbeteren en
uitbreiden van de capaciteiten op lokaal niveau
op het gebied van rampenplannen.
8. Ondersteuning van partners voor programma’s
en rapportage.

4. 6 boten, 19 motoren en 1.636 netten voor visser
3.393 (via internationale
in Bata-Atha zijn overgedragen en 14 boten, 1
koepel)
kano en 264 netten voor Gurupokuna zijn
aangekocht. Project afgerond; 60 touwmaakmachines (spinnewielen) zijn geleverd, evenals
8.000 kilo grondstoffen. 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. Businesstraining en begeleiding zijn gegeven. Eerste
oogst is binnen, laatste betalingen worden uitgevoerd in april, evaluatie wordt voorbereid;
Tijdelijke vismarkt is gebouwd met 50 visstalletjes. Discussies gaande over huurvoorwaarden
om te zorgen dat de huur voor de winkeliers
haalbaar is, 3 bijeenkomsten met lokale gemeenschap gehouden om markt onderzoek te doen en
over producten te discussiëren. Verschillende
workshops gehouden, 5 driewieler taxi´s aangekocht, geregistreerd en verzekerd. Overdracht
heeft plaatsgevonden.
6. Aannemer start met de reconstructie van 16 huizen in Hambantota en Galle in februari, van project voor herbouw huizen van 300 families is het
eerste onderzoek afgerond. In Ampara District
wordt grond bouwrijp gemaakt door vrouwen uit
de dorpen. Ruwbouw van 51 huizen in Matara
District is klaar, verwachte oplevering is half
juni. Aannemer is geselecteerd voor tweede stuk
land.
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7. Rampen management

7. Workshops gegeven in het verlenen van noodhulp. Rode Kruis staf en vrijwilligers getraind in
beoordeling van lokale capaciteit en kwetsbaarheid op gemeenschapsniveau, 2 introductiecursussen voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd.
On the job training, met name voor financieel
personeel.

1. Capaciteit vergroot van schoolhoofden en staf
159.727
van lokale NGO staf en overheid om psychosociale symptomen te herkennen en adequate hulp
te geven. Toename in gevoel van zelfverzekerdheid, waardigheid en vertrouwen bij tsunami
getroffen kinderen en vrouwen.
Levensonderhoud diensten in samenwerking met
psychosociale diensten hebben mensen terug
naar de normaliteit van de dag gebracht, 7
schooluitvallers zijn terug naar school na
gesprekken met lokale NGO.
2. Constructie van drinkwateraansluitingen voor 50
2. Water & sanitaire voorhuizen heeft de toegang tot veilig drinkwater
zieningen
verbeterd.
4. Distributie van gebruiksvoorwerpen, middelen en
4. Levensonderhoud
klein startkapitaal voor mensen om inkomensherstellende activiteiten te starten, capaciteitsopbouw voor getroffenen. Verbeterde kwaliteit
van producten, bijvoorbeeld door koeltanks om
vis in op te slaan.
5. Kinderen in staat gesteld terug te keren naar
5. Onderwijs
school.
6. 120 gezinnen wonen (weer) in een veilige
6. Huisvesting
woning.
7. Milieu en socio-economische onderzoek. 21 klei7. Rampen management
ne projecten ter versterking van de kust, beleid
en pleitbezorging. Restoratie van zandduinen,
vergroten van het bewustzijn en excursies over
kustbescherming en het belang van een schone
en gezonde kuststrook.
8. Programma management 8. Oxfam Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en monitoring.

Oxfam Novib 1. Gezondheidszorg

Stichting
Vluchteling

1. Gezondheidszorg

1. 12 artsen zijn voldoende getraind om psychisch
60.833
zieke patiënten te behandelen. Hiervan hebben
8 artsen een specialisatiegraad behaald en zijn
bevoegd om collega’s te trainen; 158 gezondheidszorgwerkers zijn getraind door bovengenoemde artsen, bouw van een kliniek in Ampara
district is gestart, 35 directeuren en 79 leerkrachten van 30 scholen zijn psychosociaal
getraind. Getrainde leraren trainen hun collega’s,
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2. Water & sanitaire voorzieningen
4. Levensonderhoud

6. Huisvesting
7. Rampen management

3 districtsteams zijn zowel technisch getraind als
in het begeleiden van de leraren in de toekomst.
Gemiddeld zijn er 37 mobiele klinieken per
maand geweest, 47% van de zwangere vrouwen
is bereikt, bij 114% van de kinderen tot 3 jaar is
de vaccinatiegeschiedenis nagegaan, 109% van
het totaal geplande aantal consultaties is verricht, 177 bevallingspakketten zijn verstrekt.
2. Watervoorzieningen en toiletten zijn hersteld/
vervangen.
4. 9 mijnenvelden zijn onderzocht, 912 explosieven
en munitieresten zijn opgeruimd, in 70 dorpen
zijn de risico’s op mijnen onderzocht en 10.502
inwoners zijn geïnformeerd over het hanteren
van het mijnenprobleem, ontmijningsactiviteiten
en risico’s, 246.347 m2 land is onderzocht, ontmijnd en vrijgegeven voor bewoning, 11 km
wegen zijn hersteld, 8.150.875 m2 land is schoon
en begaanbaar gemaakt en 2 km drainagesystemen zijn hersteld; Via geld-voor-werk, microkrediet en landbouwprogramma hebben 1.238
families verbetering van hun levensonderhoud
ondervonden
6. 2.057 tijdelijke huizen zijn gebouwd en worden
bewoond.
7. Vrouwenorganisaties en families hebben
juridisch steun verkregen.

1. Familiebezoeken en onderzoek gedaan voor
psychosociale hulpverlening.
2. Water en sanitaire voor- 2. 3 waterputten gerealiseerd voor drinkwater.
4. 177 vissers hebben weer inkomen door te voorziening
zien in boot en materialen, 45 boeren kunnen
4. Levensonderhoud
hun land bewerken door krediet en training.
6. Tijdelijke woningen overgedragen, woningen in
6. Huisvesting
Jaffna zijn in aanbouw.
8. Programma management 8. Staftraining gerealiseerd voor planning,
monitoring en evaluatie.

12.675

1. Patiënten hebben behandeling gekregen, 2 kinderafdelingen in het ziekenhuis gebouwd, tijdelijk gezondheidscentrum voor gehandicapte
slachtoffers en hun families gevestigd, 200
gehandicapte kinderen geholpen en getraind.
2. Drinkwater geleverd.

21.632

TEAR fund

1. Gezondheidszorg

Terre des
Hommes

1. Gezondheidszorg

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

3. 782 families hebben toelage/uitkering gekregen.
4. 1 permanente en 2 tijdelijke workshops om visboten te maken, 457 kano’s verspreid, 78 boten
en 1.160 netten verspreid, 5 gemeenschaps-
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5. Onderwijs
6. Huisvesting

UNICEF

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzieningen

5. Onderwijs

centra gebouwd, inkomensgenererende goederen van 256 vrouwen vervangen.
5. 2 ECE centra geopend.
6. 612 huizen overgedragen, 1 weeshuis geopend
met 40 kinderen.
1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomen
830.150 (via internatiodoor vaccinaties en verstrekken van Vitamine A, nale koepel)
niet-begeleide kinderen beschermd door identificatie en ondersteuning, bouw van medische
centra/ ziekenhuizen zijn in uitvoering.
Psychosociale hulp plan opgezet en in werking,
verlenen van steun aan kinderen die hun ouders
hebben verloren en uit een ouder gezinnen,
jeugdwetgeving in voorbereiding; kinderen ontwormd en voorzien van micronutriënten, nieuwe
noodpakketten.
2. Toegang tot zuiver water in terugkeer woonplaats nog in uitvoering; 4.400 tijdelijke en
permanente toiletten gebouwd in doorgangskampen, scholen, gezondheidscentra en dorpen.
Toegang tot nog eens 6.300 waterplaatsen en
1.600 badgelegenheden zijn in uitvoering.
5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem incl. schoolmaterialen en training
onderwijzers; Onderwijs van 20% van overlevende, schoolgaande kinderen hervat; Scholen
ingericht met materialen, waaronder 7.000
stoelen en 3.000 banken; Vrijetijdsartikelen voor
schoolgaande kinderen; Materiaal voor 120.000
schooluniformen geleverd.

Gastorganisatie
CARE
Nederland

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzieningen

4. Levensonderhoud

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 45 putten, 107
begunstigden waren getraind in hygiënebevordering.
4. Herstel van levensonderhoud voor vissers door
15 boten, 17 kano’s en 172 visnetten te verspreiden, agrarische middelen verspreid, 27 waterpompen, 333 huishoudens leningen gegeven
voor landbouwactiviteiten, 2 naaimachines en
accessoires gegeven, donaties voor agrarische
activiteiten en voor kleine ondernemersontwikkeling, 72 begunstigden hebben training

4.150
(via internationale koepel
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6. Huisvesting

Family Help
Programme

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

8. Rampen management

gekregen in het fokken van dieren, 32 mensen
hebben een timmerworkshop gedaan.
6. 291 tijdelijke woningen gebouwd en bewoond in
Trincomalee. Bouw van permanente woningen is
gestart, ontruiming van grond en planning is voltooid, van 20 permanente huizen is de fundering
aangebracht, 49 tijdelijke woningen gebouwd en
101 in aanbouw in Batticoloa.
2. 16 bewoners voorzien van water en sanitaire
voorzieningen.
4. 51 vissers zijn in staat om in hun levensbehoefte
te voorzien.
6. 3 huizen zijn gebouwd, 2 ha land aangekocht,
andere aankopen zijn gepland en bouw van 67
huizen staan op de planning.
8. Projectcoördinator, projectdirecteur en bouwopzichter aanstellen.

723

4. Bijdrage aan het herstellen van levensonder13.500
houd van vissersgemeenschappen door 400
boten, 100 motoren te repareren en 53 nieuwe
boten zijn gebouwd.
7. Toename van de lokale capaciteit door vissers7. Rampen management
mannen en -vrouwen deel te laten nemen in
workshops, training en lobbyactiviteiten, 3 plantenkwekerijen, 250 planten geplant, 22 lokale
gemeenschappen ingezet voor deze activiteiten.
Lokale organisaties die post-tsunami projecten
uitvoeren worden ondersteund in hun monitoring
en rapportagesystemen.
8. Programma management 8. Effectieve levering van noodhulp materiaal,
coördinatie en efficiëntie.

Hivos

4. Levensonderhoud

Habitat for
Humanity

6. Huisvesting

6. 40 huizen gebouwd en al bewoond op drie
bouwterreinen, 23 huizen zijn in verschillende
bouwfases op drie bouwterreinen.

168

Plan
Nederland

1. Gezondheidszorg

1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomen
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.
Ondervoeding voorkomen door oorzaak te
achterhalen.
4. Toegenomen inkomen en werkgelegenheidskansen door basis- en beroepstraining.

2.170.898

4. Levensonderhoud

65

147 trainees toegelaten tot eerste training.
90% heeft cursus afgerond en baan gevonden.
1.000 jongeren getraind als loodgieter, electricien, timmerman en metselaar.
5.
Kinderen keren terug in een normaal schoolritme
5. Onderwijs
omdat zij toegang hebben tot tijdelijke klaslokalen, tewijl beschadigde scholen worden herbouwd en gerepareerd. Leraren en begeleiders
zijn getraind in traumacounseling. door creatieve
methoden keren kinderen omgaan met stress.
Er is radio-onderwijs.
6. Bijdrage aan veilige en kindvriendelijke woon6. Huisvesting
omgeving voor 200 gezinnen; 150 families zijn in
staat om nieuwe huizen van hun wens te bewonen; 111 families voeren de bouw van een nieuw
huis uit door afbetaling. Toegenomen begrip van
het belang van kinderbescherming op alle
betrokken niveaus
8. Programma management 8. Nieuwe lokale en internationale staf aangenomen waardoor de capaciteit van uitvoering,
monitoring en evaluatie is toegenomen
World Vision 4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

ZOA
Vluchtelingenzorg

1. Gezondheidszorg

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

7. Rampen management

4. 1.500 mensen hebben toegang tot semi perma1.500
nente huizen, 9 vissers opslagruimtes, 3 markten.
5. 17 semi-permanente leeskamers voor kinderen
gebouwd, kinderen in 9 gemeenschappen gaan
naar kleuteractiviteiten in semi-permanente
scholen.
1. Hygiëne en gezondheidsbewustzijn programma’s
in 35 dorpen uitgevoerd, 10 workshops gehouden, psychosociale steun door bewustzijn programma’s die in 36 dorpen worden uitgevoerd,
10 workshops, 903 familie bezoeken uitgevoerd.
2. 2 nieuwe putten en 9 toiletten gebouwd.

79.800

4. 89 inkomensgenererende pakketten verspreid,
1 bedrijfstraining uitgevoerd.
5. 1 school gerepareerd, 3 scholen hebben
materiaal ontvangen.
6 73 huizen gebouwd, ontruiming van bouwgrond,
ontwerp en bouw van toegang en binnenwegen,
ontwerp en bouw van drainagesystemen, dorpsontwerp en goedkeuring van terrein ontwikkelingsplannen, 8 gebieden hebben permanente
huizen.
7. 13 CBO’s hebben ondersteuning in de vorm van
materiaal, meubels en training gekregen.

tsunami
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Noodhulp in Thailand
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Medische hulp verleend aan 68 mensen, 43 religieuze ceremonies georganiseerd voor 3.000
migranten, 10 maatschappelijk werkers getraind
in gezondheidszorg.
2. 7.207 mensen ontvingen voedselhulp in 11 districten.
4. 273 migranten geholpen bij het verkrijgen van
tijdelijke arbeidsvergunningen (33% vrouwen).
7. Aantal overleden en vermiste migranten in kaart
gebracht, traumacounseling voor 7 families,
waarvan een ouder is overleden, 2 wederopbouwcentra opgericht.

10.558

Lidorganisatie
Oxfam Novib 6. Gezondheidszorg

2. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
7. Rampen management

Wederopbouw in Thailand
Organisatie

Sectoren

Bereikte resultaten

Bereikte
doelgroep

1. Gezondheidszorg

1. Materialen bij psychosociaal ondersteuningspro- 238
gramma verstrekt, speciale aandacht voor direct
door de tsunami getroffen kinderen. Speciale
aandacht voor door HIV/Aids getroffen families,
praatgroepen voor HIV/Aids geïnfecteerden
georganiseerd.
4. Inkomensgenererende activiteiten voor getroffen
families.
7. Training jongeren, die psychosociaal ondersteuningsprogramma voor jonge tsunami slachtoffers
gaan begeleiden.

Lidorganisatie
Kerkinactie
(samen met
ICCO)

4. Levensonderhoud
7. Rampen management

Oxfam Novib 1. Gezondheidszorg

1. 673 patiënten hadden toegang tot medische zorg
en ziekenhuis, 250 monniken namen deel aan
religieuze ceremonies om de doden en vermiste
personen te herdenken. Van 4.760 migranten is
het bewustzijn over veilig vrijen en HIV/Aids

15.475
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toegenomen, 18 migranten werkers zijn bezocht
door gezondheidsteam. Van 1.110 migranten is
het begrip van vogelgriep, HIV/Aids toegenomen,
bij 238 vrouwen is het bewustzijn over reproductieve gezondheidszorg en andere familiekwesties toegenomen. Internationale kinderdag is
gevierd met 350 migrantenkinderen van tsunami
getroffen gezinnen, 350 radio’s verspreid.
2.
76 toiletten gebouwd voor 20 gemeenschappen
2. Water en sanitaire voor(4.000 migranten), 10 waterputten (1.100 migranzieningen
ten).
4.
Stafleden
en vrijwilligers zijn getraind in arbeids4. Levensonderhoud
recht en beleid en werkvergunningen. 300
migranten hebben informatie aangevraagd over
het nieuwe registratiebeleid, 298 werknemers
hebben juridische steun gekregen bij arbeidsproblemen, 86 vrouwen woonden bijeenkomst
arbeidsrecht en geweld op de werkvloer bij, 15
migranten werknemersplaatsen bezocht om het
nieuwe registratiebeleid te vertellen. 47 migranten verzekerd van een registratiekaart, vrijlating
en vrijspraak van 5 zogenaamde migrantexploitanten (nu worden ze uitgezet).
5.
27
kinderen hebben een geboortebewijs gekre5. Onderwijs
gen waardoor zij toegang hebben tot onderwijs,
Door de interventie van lokale NGO is een
systeem opgericht zodat migranten zelf hun
geboortecertificaat kunnen vervaardigen, een
gemeenschapsonderzoeksbureau met een kleine
bibliotheek is op gezet met Birmese boeken.
8. Programma management 8. Een projectkantoor is in Phang Nga provincie
opgezet.
Terre des
Hommes

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

1. 1 coördinatie- en informatiecentrum is operatio- 1.170
neel (1 inmiddels gesloten), vrouwen en kinderen
hebben hun trauma verwerkt.
4. 52 vrouwelijke kostwinnaars leiden een winstgevend klein bedrijf.
5. Psychosociale onderwijsactiviteiten georganiseerd zodat getraumatiseerde kinderen hun
onderwijs weer kunnen hervatten.

tsunami
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Bij de weergave van de bereikte resultaten in de hulpverlening in de getroffen landen moeten enkele
kanttekeningen geplaatst te worden:

• In deze bijlage worden uitsluitend die activiteiten genoemd die zijn afgerond. Geplande activiteiten zijn
niet opgenomen in het schema. Een volledig overzicht van in uitvoering zijnde en geplande activiteiten
per organisatie is te vinden in de deelrapportages, die op te vragen zijn bij de SHO.
• Verschillende organisaties zijn onderdeel van een internationale koepelorganisatie. Dit betekent dat
vaak gezamenlijk met de internationale koepel een programma wordt opgezet, waar de lidorganisaties
van de koepel hun bijdrage aan leveren. De meeste SHO-organisaties waren in staat om weer te geven
hoe de Nederlandse bijdrage is besteed. Een uitzondering hierop vormden het Nederlandse Rode Kruis
en UNICEF Nederland.
• In deze rapportage worden de resultaten van de gehele operatie van het Internationale Rode Kruis (IFRC
of 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.
Omdat niet (altijd) te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp specifiek van het Nederlandse Rode
Kruis afkomstig is, worden in deze rapportage de resultaten en het aantal beneficianten van de gehele
operaties van de ICRC en IFRC in Sri Lanka en Indonesië weergegeven. De operaties tijdens de noodhulpfase omvatten meerdere sectoren, maar worden in onderstaande tabel samengevat in één sector,
te weten Levensonderhoud. De bereikte doelgroep is alleen van het Nederlandse Rode Kruis weergegeven.
• 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 méér resultaten en beneficianten weergegeven dan enkel met SHO-fondsen zijn bereikt.
• 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.
• 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.
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Bijlage 4
Gefinancierde Nederlandse Project partnerorganisaties

SHO-lidorganisatie & gastorganisatie

Nederlandse project partners

Mensen in Nood/Cordaid

Boot voor Boot
Actie voor Zuster Madeleine
Stichting Nedsom
VSO medische ass.
Stichting Waterhelp Aqua4all
Centrum geweldloze communicatie
Stichting 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
Lionsclub Zevenhuizen
Stichting Isai Ma(I)Yam
Stichting Medi-aid Holland Sri
Horizon Holland-Medemens in actie
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

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

Nederlandse Rode Kruis

KNCV Tuberculosefonds
Solid House Foundation

Oxfam Novib

Chance4all
Hivos
FNV Mondiaal
Liliane Fonds
Pintu Aceh
Schone Kleren Kampagne
Stichting Anak Asuh Batam
Wetlands International/Wereld Natuur Fonds/ The International Union for
the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

TEAR fund

ZOA Vluchtelingenzorg
Woord en Daad

Plan Nederland

Faculteit van Psychiatrie en Neuropsychiatrie van de Universiteit Maastricht
Health Net International (HNI)/Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)
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Bijlage 5
Overzicht uitvoerende (lokale) organisaties

Land

SHO-lidorganisatie
& gastdeelnemer

Uitvoerende organisatie

India

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Mensen in Nood/Cordaid

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

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
Caritas India
SAHAYI: Centre for Collective Learning and Action
KARANULAYA
ANKURAM Woman & Child Development Society
CATER TRUST
ASA-GV - Ahmedabad Study Action Group
DON BOSCO
CSR - Centre for Social Reconstruction
Caritas India
CEDA TRUST

Oxfam Novib

•
•
•
•
•
•

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

TEAR fund

• Eficor
• Discipleship Centre
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Indonesië

Terre des Hommes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

Hivos

• South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS)
• Catalyst Management Services (CMS)

Habitat for Humanity

• Rotary Club of Madras
• United Evangelical Lutheran Church (UECLI)

Save the Children

•
•
•
•
•
•
•

Save the Children UK
Nature
Sravanti
Sards
Help
Camel
Action

Kerkinactie
(samen met ICCO)

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

4InDev
Atjehkita – Yayasan Atjehkita
ACT-CWS Church World Service Indonesia
ACT-YEU Yakkum Emergency Unit
ACT-YTB Yayasan Tangguh Bencana
AMRA Atjeh Media Reconstruction Assistance-Free Voice
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)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

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
• Teachers Training College, South Nias, Teluk Dalam

Oxfam 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
TEAR fund UK
Yayasa Perisai Biru (YPB)
PELMAS

Terre des Hommes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

Hivos

•
•
•
•

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

Save the Children

•
•
•
•
•
•
•
•

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

SOS Kinderdorpen

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

TNT/WFP

• United Nations World Food Programme, Italy

World Vision

• World Vision Indonesia

Myanmar

Oxfam Novib

• Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)

Somalië

Kerkinactie
(samen met ICCO)

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

Oxfam Novib

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

Stichting Vluchteling

• UNHCR
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Sri Lanka

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACT NCCSL National Christain Council of Sri Lanka
ACT-CASA Church’s Auxiliary for Social Action
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

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)

Oxfam 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
• LEADS

Terre des Hommes

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

UNHCR
International Medical Corps (IMC)
Mines Advisory Group (MAG)
Home for Human rights / Advocacy Project (HRR/AP)
Norwegian Refugee Council (NRC)
Norwegian Refugee Council / Consortium for Assistance to Refugee
and the Displaced in Indonesie (NRC/CARDI)
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Thailand

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

ZOA Vluchtelingenzorg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahasakthi Foundation
Rural Economic Development Society (REDS)
Women’s Development Centre Akkaraippattu (WDC)
SESSO
Foundation for Co-Existence (FCE)
ITDG
PWA
Thagadam & Al-Insanya
Shadow
Non-Violent-Peace-Force
Kilinochchi Association for Rehabilitation of the Disabled (KAROD)
Church of South India (CSI)
Punarai Development and Rehabilitation Organisation (PDRO)
Patchali Pallai Development Rehabilitation Organisation (PPDRO)
North East Development Rehabilitation Organisation (NEDRO)
Familian Psycho-social Rehabilitation Centre

Kerkinactie
(samen met ICCO)

•
•
•
•

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

Oxfam Novib

• Tsunami Action Group (TAG)
• Migrant Action Programme (MAP)

Terre des Hommes

• Foundation for Women (FFW)
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Bijlage 6
Profielen SHO-lidorganisaties
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 en bouwt samen met de getroffen bevolking zo snel mogelijk hun leven weer op.
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. 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.
Oxfam Novib Wereldwijd strijden mensen voor hun recht op een fatsoenlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, een veilig leven en een eigen identiteit. Oxfam Novib steunt hen daarbij. We
steunen partnerorganisaties, en voeren campagne voor een rechtvaardig beleid. Lokaal èn internationaal,
want armoede en onrecht zijn wereldwijde problemen en hebben te maken met onrechtvaardige economische en politieke verhoudingen.
Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen
en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.
Stichting Vluchteling biedt vluchtelingen een menswaardig, zelfstandig bestaan met structurele hulp op
het terrein van onderwijs, vakopleidingen, medische zorg en werk.
TEAR fund is een christelijke ontwikkelingsorganisatie en verleent via haar (christelijke) partners in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika integrale hulp aan mensen in nood. Deze ontvangen via TEAR fund niet alleen
fysieke en materiële hulp, maar ook psychische en sociale begeleiding. TEAR fund richt zich op kinderen,
volwassenen en de lokale gemeenschappen. Zij maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of
politieke overtuiging.
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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Bijlage 7

Profielen gastdeelnemers
CARE Nederland streeft naar een wereld waar mensen in veiligheid, waardigheid en duurzame vrede
kunnen leven. We geloven in het vermogen van slachtoffers van rampen om hun ellende te overwinnen.
CARE Nederland helpt slachtoffers van natuurrampen en oorlogen bij het herstellen van hun bestaanszekerheid en bij het vinden van oplossingen die hen minder kwetsbaar maken voor nieuwe rampen.
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.
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.
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 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 landen. Plan zet zich in voor 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 ter plaatse direct gestart met het verlenen van hulp aan 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.
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.
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Bijlage 8
Adres en contactpersonen
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen naar het actiesecretariaat:
SHO/actiesecretariaat
Kerkinactie
030 800 05 55
info@giro555.nl
Voor persinformatie over de SHO kunt u contact opnemen met Wim Brouwer: 030 8801786 - 06 23538716.
Voor informatie over de specifieke hulpactiviteiten per SHO-organisatie kunt u contact opnemen met:
SHO-organisaties:
Kerkinactie
Oxfam Novib
Mensen in Nood / Cordaid
Nederlandse Rode Kruis
Stichting Vluchteling
TEAR fund
Terre des Hommes
Unicef

Wim Brouwer
Paul van Tongeren
Marjolein Hammink
Anna Kodde
Tirsa Hofstee
Suzanne Vermeulen
Esther Adam
Martin de Beer

030 8801786
070 3421644
070 3136270
070 4455852
070 3468946
0343 514844
070 3105000
070 3339379

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

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

3105050
5474814
3765534
5495335
3663339
3384448
4080190
4643444
4757473

06
06
06
06
06
06
06
06

23538716
51573683
22524028
20959478
25188634
41889255
20499295
14799599

06 51409695
06 48420258
06 19260418
06 38535977

06 51277832
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